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القوة التنافسية األكبر : البشري  العنصر

 في العالم الرقمي الجديد

البشرية نادي الموارد   

 الملتقى الثالث 
2011مـارس  24  

 

 عثمــان سلطــان



 :كان يا مكان

 منذ بداية الزمان  ... قصة بسيطة
 

Transport  Experience & 

Lifestyle 
Content 

 قنوات توزيع 

خزانات  تطبيقات واستخدامات 

 محتوى
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 :من عالم الثورة الصناعية

 األرض•

 العمالة البشرية•

 رأس المال•

      التصنيع•

 في العقود األخيرة وتغَير العالم بشكل متسارع جدًا

 
 :إلى عالم ثورة المعرفة

 المخزون الفكري•

 اإلبداع•

 الرقمي العالم•
      العولمة•

 من 

 إلى
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 تطُور= التغيير            

 هَزات  = التغيير السريع  

 أزمات= التغيير الحاد     

 

 

 تقنيات جديدة       

                  

 إمكانيات جديدة              

             

 سلوكيات جديدة                    

                       

 نماذج أعمال جديدة                         

                              

 منافسة جديدة                                

                                   

 تدفقات جديدة               

                                             
 حضارات جديدة ؟                                                
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 فلكنا المعرفي في تحُول مستمر

 عالم االتصاالت في تحُولٍ  سريع جدًا•

 عالم اإلعالم بمحتواه يتضاعف بسرعة فائقة •

 سرعة البيانات والنقل•

 .إمكانيات تخزين هائلة•

 تطبيقات جديدة تتعدى التكنولوجيا لتمس السلوكيات وتؤِثر على الثقافات •
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 ما هو عنصر المنافسة األول في العالم الرقمي الجديد؟

 رأس المال البشري ؟

 ات؟التقني

 البنى التحتية؟

 ؟المنتجاتو الخدمات

اآلليات والخبرات  
 التشغيلية؟
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 الثقافة المؤسسية/القيم المؤسسية   / العالمة المؤسسية   

 ثقافة خدمة الُعمالء/ القيم المؤسسية   / العالمة التجارية   

نظام الرواتب  تقييم وإدارة األداء التطُور الوظيفي االتصال الداخلي 
 والحوافز

الوصف 
 الوظيفي

آلية االختيار في  

 التوظيف

بصمة العالمة  شراء المنتج تفعيل المنتج استخدام الخدمة خدمة الُعمالء نظام الفواتير

 التجارية

تمُيز= البشر   

عائد= التمُيز   

 منهجية متكاملة تواكب الدورة الحياتية للموظف في الشركة

 العاملين

  العمالء

7 



 أداة أساسية للتنافس :االندماج البشري

 (للمؤسسات و المجتمعات) 

 على ماذا أحصل؟

 ماذا أقِدم؟

 هل أنتمي؟

 كيف اتطَور؟

8 



13 

33 

38 

0 10 20 30 40

2008

2009

2010

 الحيز لإلنتماء الوظيفي  

  في دو مع شركة جالوب العالمية 2010نتائج استطالع 
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!نحن دو  

 نحن
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 آلية تقييم األداء في دو
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التنسيق بين 3. نشر الخطة  2. وضع الخطة  1.

 الخطة واألهداف

رؤية الشركة 
 وقيمها ومهمتها

استراتيجية  
 المؤسسة

 بطاقة أداء الشركة

 بطاقة أداء الشركة

بطاقة أداء 
 اإلدارات المختلفة

بطاقة أداء 
 الموظفين

األهداف% 70  

المهارات% 20  

القيم المؤسسية% 10  

رؤية الشركة ومهمتها  

 وقيمها 

 خطة أداء الموظف
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بطاقة األداء المتوازنمبادئ الشفافية والتنسيق من خالل : االتصال الداخلي  
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 ما ال يقاس اليمكن له أن يتطور
 (موظف/باأللف)العائد لكل موظف 
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 (موظف/باأللف)عدد العمالء لكل موظف 
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 (موظف/باأللف)الربحية التشغيلية لكل موظف 
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 مبادىء الرواتب والحوافز –تقييم األداء 

 كَلما ارتفعت الدرجة الوظيفية، كلما زادت المسؤولية  - 1

 

 .كًلما ارتقى الموَظف في السلم الوظيفي، كَلما زاد أثر مستوى نجاح الشركة على مكافئته أو عدمها

 

 تقدير مجهوداته –المكافآت بناء على النتائج التي حققها الموظف  – 2

 من التقييم يتم بناء على األهداف الموضوعة% 70•

 من التقييم % 30القيم والمهارات ُتشِكل •
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 ُمدراء متميزون

 يجعلونها تجربة سهلة

 يجعلونها تجربة شخصية

 
   

 19 مدراء متميزون



 أهداف إدارة الكفاءات في دو 

 الشركة، في الكفاءات تحديد1.

 المتميزين وتطوير عليهم والمحافظة

 غنَية عمل بيئة لبناء وذلك منهم،

 المستويات مختلف وعلى بالكفاءات

 .الوظيفة

 ليكونوا الكفاءات إلعداد وسائل إيجاد2.

 وتسريع هامة، مناصب لشغل مؤهلين

 قادة إلعداد الوظيفي التطُور عملية

 .المؤسسة في مستقبليين

 العمل فريق ومهارات قدرات استثمار3.
 .واستراتيجيته العمل أهداف لتحقيق

 البداية

 التميز

  الخريجين الجدد

 المستقبل

 النخبة

 القيادة
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 برنامج الخريجين الجدد
 برنامج الخريجين الجدد

 شهرًا 18مدته   

 يومًا 40تدريب نظري مدته  

 تدريب عملي أثناء الوظيفة

 لقاءات للتقييم والتوجيه

 ملتقى مسار 

 مهمات الخدمة المجتمعية
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 الحوكمة حجر أساس من الثقافة المؤسسية  

 مبادئ االدارة الرشيدة•

 مبادئ الرقابة الداخلية والخارجية•

 مبادئ االفصاح ورفع التقارير  •

 مبادئ الشفافية•

 مبادئ اإلنصاف•

 مبادئ المحاسبة و المسؤولية•
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 عثمان سلطان

المعنى الحقيقي لعالمتنا 

التجارية و ثقافتنا المؤسسية  

هو االنطباع الذي نتركه عند  

 مساهميناو موظفيناو ُعمالئنا
 ككل  المجتمعو

 نحن

   أصحاب الشأنرسالة الشركة ترتكز على المحاور األساسية من 
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 شــــكراً 


