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في هذا العدد الخاص سنلقي األضواء على موضوع مهم لناا ماماًاعاا  
وهو التحول الرقمي الذي  أصبحت مملكاة الاباحارًاي وباقاًاة الاعاالام   
تتمه إلًه لتتحول مي الخدمات التقلًدًة إلى الخدمات الرقمًة.  وهاذ  
فرصة ذهبًة الكتشاف المواهب الشابة في ممعًة اإلدارًًي البحرًنًة 
والتي تدعم هذا التحول الرقمي مي خالل المقاالت اإلًمابًة والداعمة 
لهذا التومه الحكومي المبارك. وكتمربة أولى إلًماد تلك الاماواهاب  
ًسعدنا أي نسلط الضوء على  ممموعة مي الاماقااالت الاماماًالاة ماي 
 مشاركات األعضاء في هذا الممال المدًد. نتمنى لكم قراءة ممتعة.

In this special edition we highlight the subject of 
digital transformation. The Kingdom of Bahrain 
and the rest of the world are transforming their 
services from traditional services to digital ser-
vices and this is a golden opportunity to discov-
er our society new talents that  are supporting 
such transformation.  As a first experiment of 
finding those talents, we are pleased to highlight 
our members beautifully written thoughts on this 
subject. Best wishes for happy reading. 
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كة القابضة   زا مستشارًا لمجلس إدارة الشر ن مير ن الدكتور عبدالحسير تعيير

         Featured Article  

م 2222شباط فبراًر  41اإلثنًي     

 د.عبدالحسين ميرزا  

 الرئيس الفخري لجمعية اإلداريين البحرينية

عاما  في قطاعاات الانافاط والا ااز  ٣٥وًمتلك سعادة الدكتور عبد الحسًي مًرزا خبرة تمتد ألكثر مي 
والطاقة المستدامة ش ل مي خاللها عدد مي المناصب القًادًة كاي آخرها منصب رئًس هًئة الاطااقاة 

الدكتورا  في إدارة الت ًًر ماي مااماعاة ماًادلساكاس فاي  عبد الحسًي مًرزا المستدامة. ونال الدكتور

https://www.alayam.com/online/local/947432/News.html 

في إطار رؤًة حضرة صاحب الماللة الملك حمد بي عًسى آل خلًفة عاهل البالد المفدى حافا اه   
ولاي الاعاهاد رئاًاس مامالاس  صاحب السمو الملكي األمًر سلماي بي حمد آل خلًافاة ورعا  وتطلعات

الوزراء حف ه    أصدر سمو الشًخ ناصر بي حمد آل خلًفة ممثل ماللة الملك لألعماال اإلنسااناًاة 
وشؤوي الشباب  رئًس مملس إدارة الشركة القابضة للنفط والا ااز قارارا  باتاعاًاًاي ساعاادة الادكاتاور 

 عبدالحسًي مًرزا مستشارا  لمملس إدارة الشركة.

وًأتي هذا التعًًي كإضافة مهمة لضم الخبرات الوطنًة العرًقة لمملس إدارة الشركة ودعما  لمهود 
الشركة القابضة للنفط وال از في تبني نهج مؤسسي مبني على الخبرات والموارد الوطنًة كمحور 

 أساسي للتنمًة والتطوًر.

عاما  في قطاعاات الانافاط والا ااز  ٣٥وًمتلك سعادة الدكتور عبد الحسًي مًرزا خبرة تمتد ألكثر مي 

 المصدر:
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 The Emergence of Digital Management  

         Featured Article  

 Eng. Saleh Tarradah 

BMS Member  
Chairman of the Capital Secretariat Council 

When we were studying the subject of management 
in university; we were introduced to terms and con-
cepts like MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO), 
MANAGEMENT BY EXCEPTION (MBE) and MANAGE-
MENT BY WALKING AROUND (MBWA) among other 
business topics and management styles.  

As a quick reminder, Management by objectives 
(MBO) is a management model that aims to improve 
the performance of an organization by defining ob-

jectives that are agreed to by both management and staff. According to the theory, 
having a say in goal setting and action plans encourages participation and commitment 
among staff, as well as aligning objectives across the organization.  

While Management by exception (MBE) is the practice of examining the operational 
results of a business, and only bringing issues to the attention of management if results 
represent substantial differences from the expected outcome. It empowers the man-
ager to concentrate on the exceptionally important or critical matters and taking im-
portant decisions while facilitating the front-line workers to complete the day-to-day 
activities.  

And Management by Walking Around is a term coined by management guru Tom Pe-
ters from his study of successful companies and their practices. Tom Peters noticed 
that good managers tend to communicate a lot better with their team and they do that 
in informal ways, like just hanging around in the office and chatting with them, rather 
than having formal interaction sessions in meeting rooms or boardrooms.  

However recently and with the rapid development and adoption of INFORMATION and 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) in all aspects of business management and 
the fact that the workplace is constantly changing, and customer expectations contin-
ue to rise, a new concept has emerged called Digital Management.  

Digital Management is a new tool for transforming organizations. It has several inter-
pretations by business leaders. Some look at it from technical perspective and believe 
that use of Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Cyber security, Block-
chain, Internet of Things, 5G, Smart Factories, Digital Marketing, 3-D Printing and Ro-
botics as indispensable parts of modern transformation and essential for the success of 
any business.  

However, there are several issues associated with the implementation of Digital Man-
agement transformational methodologies that need to be considered and controlled 
and these are: Size of investment, Privacy, Sustainability, Training and Development, 
Compliances, Risk, Agility, Information security and Cost and Benefit matters.  

Finally , I believe that irrespective of what management methods or processes or styles 
or concepts we need to go back to basics and focus on the outcome sought by man-
agement and business leaders such as greater efficiency, cost optimization, profit 
growth, customer loyalty, employee satisfaction, talent management ,effective deci-
sion making ,optimum utilization of the organization’s resources , enhanced communi-
cation and creation of value for the stakeholders in order to be relevant and sustaina-
ble in a competitive environment full of complex and demanding regulatory require-
ments. Therefore, keep yourself updated with development in the management field 
but never forget the business fundamentals.  

March Q1 2022, Issue: Q1/22       



 بقلم  د. لولوه المطلق  

 عضو مجلس اإلدارة
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 القائد والقيادة الرقمية  ا

         Featured Article  

  . 

تعتبر القًادة الرقمًة أسلوب مدًد فاي الاقاًاادة مااء مصااحاباا  
لعصر الرقمنة وزًادة المعرفاة والاتاوماه الاحادًاه لاماواماهاة 
العمل والموارد البشرًة والمالًة والمادًة بأسلوب رقمي ًعتمد 

ومي منطلق عمله فإي القائد على األصول الرقمًة المتاحة. لذا 
في المؤسسة فإنه ًشرف وًاوماه فارًاقاه لاالاساتاخادام األماثال 
لألصول الرقمًة كما كاي ًعمل ما  األصاول الاتاقالاًادًاة. وال 
ًخفى على الممً  بأنه ال ًخلو نقاش هذ  األًاام ماي الاتاركاًاز 
على الرقمنة وأثرها على األسرة والاعامال والاماماتاما  والاذي 

 ًمعل االهتمام بذلك أمرا  حتمًا .  

 

وض  استراتًمًة شاملة وكما هو الحال في القًادة التقلًدًة والمستحدثة فإي القًادة الرقمًة ترتكز على 
في ضوء المت ًرات الحدًثة والتعرف على مصادر الاقاوة  SWOT للمؤسسة بعد عمل تحلًل سوات

وبهذا ًكوي القائد قاد  .ومصادر الضعف والتحدًات والفرص المتاحة للمؤسسة في  ل عصر الرقمنة
تعرف على الوض  الحالي للمؤسساة وماواردهاا لاكاي ًساتاطاًا  إعاادة صاًاالاة الارؤًاة والارساالاة 
واألهدافالتي تتناسب م  القًادة الرقمًة التي ًرًد أي ًمتهنها. كما أي القائاد ماي خاالل هاذا الاتاحالاًال 

 المنطقي والشامل سوف ًتعرف على احتًامات المؤسسة لتواكب العهد الرقمي المدًد.  

أي التحول الرقمي المطلوب ًتطلب معرفة وكفاءة القائد في التعامل م  التكنولومًا العصرًة وأهماهاا 
مواق  الشبكات االمتماعًة وكًفًة معلها ماذبا  للعمالء ومحفزا  لفرًق العمل وممً  أصحاب المصالح 
فًها. لذا فإي التحدي األكبر هو محو األمًة الرقمًة عي طرًق استمرارًة التعلام واكاتاسااب ماهاارات 
قًادًة رقمًة مدًدة ومبتكرة تساعد  على المنافسة في السوق المحلي والعالمي.  كما أناه ًاماب عالاى 
القائد الرقمي أي ًعمل على مشاركة ذوي الخبرة لتقًًم األداء الرقمي للاماؤساساة لاكاي ال تاحاًاد عاي 

 رؤًتها في مواكبة التحول الرقمي السرً  في عصرنا الحاضر.

 

أي ما ًحتامه القائد الرقمي هو اإلًماي بالحامة للت ًًر والبحه عي أدوات قًادًة رقمًة مدًدة تاعاًاناه 
 في تحقًق رؤًة تتناسب م  متطلبات الت ًًر الى األفضل واألنسب. 

 

 https://www.safesapace.qa/node/179المصادر:   

FAYYAD BAYAN: HTTP://WWW.RMG                   

 

 

Digital Leader and Leadership 

 

 

 

 

 

Digital leadership is a new style of leadership that accompanies 
the era of digitization, increasing knowledge, and the modern 
trend to confront work, human, financial and material resources 
in a digital manner that depends on the available digital assets. 
Therefore, the leader supervises and directs his team to the opti-
mal use of digital assets as he was working with traditional as-
sets. It is worth noting that the focus of the discussion these days 
focuses mostly on digitization and its impact on the family, work 
and society, which makes attention to this inevitable. 
 

Moreover, the digital transformation requires the knowledge and 
competence of the leader in dealing with modern technology.  
The most important are the evaluation of social networking sites, 
make them attractive to customers, and motivate the work team 
and all its stakeholders. Therefore, the biggest challenge is the 
leader’s digital literacy through continuous learning and acquiring 
new and innovative digital leadership skills.  This will help him or 
her to compete in the local and global market.  

 

 

By Dr. Lulwa Al Motlag 

Board Member 

March Q1 2022, Issue: Q1/22       
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التحول الرقمي وإدارته يعتبرأمًرا حيويًا في العصر الحديث   

         Featured Article  

 المقدمة. 1 

على الرغم من أن األمر قد يبدد  سيدًد لدغ لدلد دغيدن   ن  أحدا مدن الد د دغ د  
ال  ً ًن أن نحدى أفضل ال رق لبًع مدتد دو أ  ةددمدن أ  مد دلد مدغ   ا  
صلن ستجغح هي ال درة على ت صًل ج احب مغ    لمغ ا  كًف   للجمهد ر 

 .المي هدف أ  عمالء

س اء كغحت ال ك من ت دم ةدمغ  عغمن أ  كًغحغ  مدسسديدًدن تد دغ   سدًدع 
سشدكدل مدتدغسدب   " مغ ا  لمغ ا  كًف"مت جغتهغ  ةدمغتهغ   ن ا تمت م غلجن 

هدها   . هده  لدًديدت مدبدغلد دن  .   فال يمكن أن يك ن التجغح س ًدلا عن الدركدب
 .هه  هي ال  ً ن ال اض ن  البيً ن .لًس ةًغ  علمًغ

 : غتي عن ال  ضًح   من الضر ري شرح مغ يلي س ري ن م ت ن

 مغ ه  الم ر ض للبًع أ  ا س خدام؟ •

 مغ الفغ دة متهغ؟ -شرا هغ  /قب لهغ  /دعمهغ  /لمغ ا يجب على الجمه ر المي هدف تبتًهغ  •

ًن؟ •  كًف يمكن شراؤهغ    تبتًهغ    مغ نلى  لك   س ري ن مجدين  ف غلن من حًث ال كلفن  مت  

ن ا اتف تغ على المفه م أعال     التهو  األسغس المت  ي   فلتت  ل سيرعن نلدى الدمد ضد م الدمد در ح  هد  
لمغ ا   يمكن تجغ زهغ في الب ث عن الكفغءة    التجغح    اليدالمدن    األمدن   -ال   يل الرقمي  اإلدارة " 

 "..   نلخ

ال رض من هه  الم غلن عرض ندارة ال     الرقمي ه  شرح الرقدمدتدن  الدرقدمدًدن ا لدكد در حدًدن  الد د د   
الرقمي    الد ر الهي تل با في كل مجغ  من مجغ   التشغط ت ريبلغ    كًف أن ال كت ل جًغ الرقمًن حد دًد دن 
  غتى عتهغ  كًف أن اإلدارة المهتًن لل كت ل جًغ الرقمًن  ال     هي مهم للد دغيدن لدلد دفدغل عدلدى الدتدشدغط 

 .البشري  حمط ال ًغة  اليالمن  األمن  ت ريبلغ كل جغحب من ج احب الميغعي البشرين

 ما هو التحول الرقمي؟.  2  

غغلبلغ مغ يُيغء فهم المص ل ًن المرتب ًن س  تًن ال     الرقمي    همغ الرقمتن  الرقمًن  ا لك ر حًن   مدمدغ 
 .ي يبب في حد ث ارتبغك

دغ   ( غًر الرقمًن) ي د ت  يل الم ل مغ  المغدين  نلى تتيً  رقمي ل يهًل اإلدةغ  في حظغم الدكدمدبدًد تدر شدرحل
سيً لغ للرقمتن سًتمغ ت ضمن الرقمًن ا لك ر حًن اع مغد ال كت ل جًغ الرقمًن  اس خدامهغ الف غ  لل ص   نلدى 
أحجغم ضخمن من البًغحغ  الرقمًن  ت لًلهغ  تفيًرهغ   ت ًًم هه  البًغحغ   تخغ  قرارا  تدجدغريدن مد دي دتدن 

قدد يدكد ن لددى   . يجب أ  ي ًب عن األ هغن أن الرقمًن  ا لك ر حًن غًر مدمدكدتدن سدد ن الدرقدمدتدن  .  م   لن
المرء أق ى كمبً تر في ال غلم  لكن في حغلن عدم  ج د م ل مغ  رقمدًدن يدمدكدن ندةدغلدهدغ فدي الدكدمدبدًد تدر 

ًن  ً  .لمجم عن  اس ن من ال  لًل  ال فيًر  ا س خدام ؛   يمكن اس خدام الكمبً تر إلمكغحًغتا ال  

 .مد دغ يصدبد د ن أداة قد يدن  . لها   لن يك ن من الخ أ ال    نن الرقمتن يجب أن تيب  الرقمًن ا لدكد در حدًدن
 . حدهم   يي  ً  ن ت  ً  كغمل نمكغحغتهم

 لماذا يعتبر التحول الرقمي ضروريًا أو ال غنى عنه؟  -3

الً م   على مي  ى ال غلم   س اء كغحت أعمغ ل م لًن أ  عبر  طتًن    ا تصغ   الدرقدمدًدن    الدخددمدغ  
   ةددمدغ    ( مدلدل الدجديدر الشدريدغحدي مد د ددد ا تدجدغهدغ ) المصرفًن  المغلًن    مشغريع البدتدغء الدكدبدًدرة 

المي شفى م  ددة ال خصصغ  سمغ في  لك ال  بًب عن س د  الجراحن الر س تًن عن سد دد    الد ديدلدًدم مدن 
ا حً يلدغ  مجم عن من الخدمغ  ال ك مًن  مجم عن كبًرة من المجغ   األةرى   يل ب ال     الرقمي د رل

 .   غتى عتا في كلًر من األحًغن

لن يك ن من المبغل ن على اإلطالق ال    سأن ال غلم الً م سً ف في طريد  ميدد د مدخدًدف  سدًد دغحدي مدن 
ًن  .اض راسغ  كبًرة غًر م ب لن في حغلن اح  غم ال كت ل جًغ الرقم

الً م   ت  مد ال ًغة  األحش ن   ملل الخدمغ  المصرفًن عبر اإلح رحت    ال ص   نلدى مد دركدغ  الدبد دث 
لل ص   على الم ل مغ   مغ نلى  لك   على سبًل الملغ    الد دصدر  Google   Yahoo ال غلمًن ملل

 .  على عدد من المجغ   ال غسمن   على ال كت ل جًغ الرقمًن  ال    

سًك ن سغلف ل سًغحلغ دقً لغ سأن ال كت ل جًغ الرقمًن  ال     الرقمي  ندارة ال كت ل جًغ الرقمًن   غدتدى عدتدهدغ 
 .في المج مع ال ديث

 س لم عبد الرحًم عبد هللا فخر 

 عض  مجلس اإلدارة  

 يتبع...                
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مدن   -ةال  ال غمًن المغضًًن   جغء  دف ن غًر م  ق ن لل ري ن الرقمًن لل ًغة سشكل غدًدر مد د قدع نلدى حدد مدغ 
ا سدل أصدبد دت ضدر رة مدغسدن  ! جغ  ن ك فًد  .لم ت د ال غجن نلى ال كًف اليريع مع أسل ب ال ًغة الرقمدي ةدًدغرل

أصب ت المتظمغ  ال ي قدمت متصغ  رقمًن مب كرة لالج مغعغ   أشكغ  ال فغعل األةرى رقمًلغ هدي الدمدفدضدلدن 
 .المفضلن

 التحول الرقمي في مملكة البحرين -4

 فد لدغ   . قد أدركت ال ًغدة ال كًمن  الرؤين اللغقبن لمملكن الب رين ف ا د  ضر رة الد د د   الدرقدمدًدمدتده عد د د مدرة
لهلك   قدمت ع  د سرامو إلحشغء متصن ق ين لدلد د د   الدرقدمدي  اإلدارة لدلدبد دغء عدلدى رأس اليدًدتدغريد  سدريدع 

تم نحشدغء الدبدتدًدن الد د د دًدن الدالزمدن عدلدى   . تم الشر م في حهو متظم ل ضع سًغسن شغملن  نطغر تتظًمي .ال   ر
قدمت ال ك من دعمغ مغلًغ ر دًديدًدغ  فدي الد قدت الدمدتدغسدب لد دمد يدل الدبدتدًدن الد د د دًدن الضدخدمدن  .أسغس األ ل ين

 :من أسرز نحجغزا  الب رين في المجغ  الرقمي مغ يلي. ال ملًغ 

 نحشغء م قع bahrain.bh  الهي ي فر متصن رقمًن شغملن في م تغ   الم اطتًن  الم ًمًن لالس فدغدة مدن
 .مجم عن  اس ن من الخدمغ  ال ك مًن من متغزلهم المري ن

  حًث يمكن للم اطتًن  الم ًمًن ال ص   نلى الخدمغ  ال ي تشد دد الد دغجدن   " ت اصل" نحشغء متصغ  ملل
 .نلًهغ عبر اإلح رحت  ال  بًر عن آرا هم  شكغ اهم

    يضمن ندةغ  قغح ن حمغين البًغحغ  الشخصًن اح رام الخص صدًدن  األمدغن فدي الد د دغمدل مدع الدبدًدغحدغ
ضغء  .الشخصًن ال يغسن  تخزيتهغ  م غلج هغ  ح لهغ عتد ا ق 

 ع مغد سًغسن إ"Cloud First  "  حمغين البًغحغ     سل ن البًغحغ   ح  ق الملكًن الفكريدن هدي سد د   
غ  .المجغ   األةرى ال ي أحرز  فًهغ الب رين ت دمل

  تمكًن المتظمغ  الم لًن  ةغصن الصتغعغ  الص ًرة  الم  س ن من نجراء ال     الرقدمدي  ا سد دفدغدة
 .متا في ت  ير حفيهغ

  ي جد الً م دلًل ةدمغ  ييرد مجم عن شغملن من الخدمغ  ال ك مًن ال ي يمكن للمد اطدتدًدن  الدمد دًدمدًدن
 .ال ص   نلًهغ رقمًلغ من مكغتبهم  متغزلهم المري ن

  مو حمغين سراءا  ا ة رام  ا  الر اسط مع ال  غعغ  ال  لًمدًدن  الد دجدغريدن تدًديدر سدًد دن تدمدكدًدتدًدن ابر
ًن م  .للمخ رعًن  المب كرين لل مل سأمغن ممغ يسدي نلى ت زيز ال تمًن الصتغعًن  الخد

   ا ر ًيًلغ  ت  ل مكغن الصدارة في ال     الرقمدي تل ب هً ن الم ل مغ   ال ك من اإللك ر حًن الً م د رل
مرة  .لمملكن الب رين  المزيد من ال  يًتغ  ال ي ت د عملًن مي 

  عدلدى   . 0202ت  ل مملكن الب رين الً م المرتبن الراس ن في تد دريدر ا قد دصدغد الدرقدمدي الد درسدي لد دغم 
 Heritage Foundation Index of“  فدي مدسشدر    02الص ًد الد لي   ت  ل الب رين المدرتدبدن 

Economic       FreedomIndex”ا ق صغدين. 
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ا سل نحهغ ضر رة أسغسًن من المسكد أحا سًزداد في المي  بل  سدًدشدمدل    شك في أن ال     الرقمي لم ي د ةًغرل
هها ييلط الض ء على ح  ن مهمن لل غين ي م ال  دلدًدل مدن شدأحدهدغ فدي   . كل جغحب من ج احب التشغط البشري ت ريبلغ

سدغلد دريد دن حدفديدهدغ   فدي   ! س   األحًغن  هي كمغ ح لم   ي جد حظغم أ  تكت ل جًغ أ  ت    ي دث سشكل عدفد ي
يد د دغ    . حًن أن ال     الرقمي ه  ضر رة ملب ن في جمًع أح غء ال غلم   فإحا لن ي دث أ  ي د ث حفديدا تدلد دغ دًلدغ

نلى تخ ًط دقً   نحشغء  اس دامن سً ن م اتًن تشمل دعم اليًغسغ   البتًن ال   دًدن  حدظدغم دعدم قدغحد حدي صد دي 
 . شفغف  ال  ى ال غملن الفتًن  ال  لًم لزيغدة ال عي سًن التغس  مغ نلى  لك

نن شد دب الدبد دريدن مد دظد ل   .  ح م   قبل كل شيء فإن أهم م لب ه  الرؤين  اإلرادة  ا ل زام  دعدم الد دًدغدة
كن ل  .س ج د البً ن ال مكًتًن في المملكن سدعم  تشجًع مل زم مي مر لل ًغدة ال كًمن للمم
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1. Introduction 

Even though it may sound quite simplistic, it is nev-
ertheless a true fact that one of the best ways of 
successfully selling a product, service or related 
information is the ability to effectively communicate 
the WHAT, WHY and HOW aspects of it to the tar-
geted audience or customers. 

Be it a Government delivering public services or 
corporate entities trying to sell their products and 
services, if the WHAT, WHY & HOW are adequate-
ly addressed, success cannot be far behind. This is 
not exaggeration. This is not science fiction. This is the 
plain and simple truth. 

Needless to elaborate, it is essential toexplain in a con-
vincing manner, the following: 

WHAT is it that is being offered for sale or use? 

WHY the targeted audience should adopt/support/accept/buy it – what’s 
in it for them? 

HOW it can be bought, adopted etc., in a viable, cost effective way that 
makes sense?. 

If we agree on the above concept, approach and rationale, let us move 
quickly to the topic on hand namely “DIGITAL TRANSFORMATION & MAN-
AGEMENT - WHY IT CANNOT BE OVERLOOKED IN THE SEARCH FOR 
EFFICIENCY, SUCCESS, SAFETY, SECURITY etc..” 

The purpose of this article is to explain Digitization, Digitalization, Digital 
Transformation and Management of Digital Transformation, the role they 
play in almost every area of activity, how digital technology is a reality that is 
indispensable and how professional management of digital technology and 
transformation is vitally important to sustain human activity, lifestyle, safety, 
security and almost every facet of human endeavour. 

2. .  The ‘’WHAT’’ aspects of Digital Transformation 

The two terms related to Digital transformation technology, namely, Digitiza-
tion and Digitalization are often misunderstood and cause confusion.  

The conversion of physical (non-digital) information to a digital format to fa-
cilitate input into a computer system is a simple explanation of digitization 
whereas digitalization includes the adoption and effective use of digital tech-
nology to access mass volumes of digitized data and analyze, interpret and 
assess such data to take optimized, sensible business decisions. It should 
be borne in mind that digitalization is not possible without digitization. One 
may have the most powerful computer in the world but in the absence of 
digitized information that can be fed into the computer for a wide range of 
analysis, interpretation and use; the computer cannot be used to its true 
potential. 

So, it would not be wrong to say digitization has to precede digitalization. 
Together they become a powerful tool. Alone they cannot achieve their full 
potential. 
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 3. WHY is Digital Transformation Necessary or even Indispensable? 

Today, globally, whether it is local or transnational business, digital commu-
nications, banking and finance, large construction projects (such as a  multi 
directional arterial fly-over bridge), a multi-specialty hospital’s services in-
cluding telemedicine and robotic tele-surgery, delivery of a range of Gov-
ernment services and a large array of other arenas, digital transformation 
plays a vital and often indispensable role. 

It would not be an exaggeration at all to state that today the world would 
come to a frightening standstill and suffer major unacceptable disruptions if 
digital technology is interrupted. 

Today Life and activities many of which such as online banking, accessing 
global search engines like Google and Yahoo for information etc., just to 
name a couple of crucial areas, are dependent on digital technology and 
transformation.  

It would indeed be an accurate statement that Digital technology, digital 
transformation and management of digital technology are indispensable in 
modern society. 

During the last couple of years an unexpected push to the digital way of life 
came rather unexpectedly – from the Covid pandemic! The need to quickly 
adapt to the digital way of life was no longer an option but became a dire 
necessity. Organizations that introduced innovative digital platforms for 
meetings and other forms of interaction digitally became hot favourites. 

4. Digital Transformation of the Kingdom of Bahrain 

The wise and visionary leadership of the Kingdom of Bahrain saw the bene-
fits and necessity of digital transformation. Accordingly, decades back intro-
duced programs to put in place a robust platform for digital transformation 
and Management to remain on top of the fast evolving scenario. A system-
atic approach was initiated to the establishment of a comprehensive policy 
and regulatory framework. Necessary infrastructure was created on a priori-
ty basis. The Government provided key and timely financial support to fund 
the massive infrastructure and operations.  

Some of the notable achievements of Bahrain in the digital arena include 
the following: 

1. Establishment of Bahrain.bh that provides a comprehensive digital 
platform accessible to citizens and residents to avail a wide range of 
Government services from the comfort of their homes. 

2. Creation of platforms such as Tawassul where citizens and residents 
can access much needed services online and also voice their opinions 
and complaints. 

3. Introduction of the Personal Data Protection Law ensures respect for 
privacy and safety in the handling, storage, processing and where ap-
plicable transfer of sensitive personal data.  

4. Adoption of ‘Cloud First’ policy, data protection, data jurisdiction and 
intellectual property rights are some of the other ares where Bahrain 
has made advances. 

5. Empowering the local organizations especially the Small & Medium 
Scale Industries to undertake digital transformation and benefit from it 
in developing themselves. 

 

Today there is a Services Catalogue listing a comprehensive range of Gov-
ernment Services that the citizens and residents can access  digitally from 
the comfort of their offices and homes. 

  

8 

         Featured Article  

Continue... 

March Q1 2022, Issue: Q1/22       

Continued 



Patent protection programs with linkages to the educational and commercial 
sectors facilitates an enabling environment for inventors and innovators to 
operate safely thereby resulting in enhanced industrial and services devel-
opment. 
 

Today the Information & E-Government authority plays a key role and occu-
pies pride of place in the digital transformation of the Kingdom of Bahrain 
and further enhancements that is an ongoing process. 
 

Today the Kingdom of Bahrain is ranked fourth in the Arab Digital Economy 
Report of 2020. Internationally, Bahrain is ranked 40 th by the Heritage 
Foundation Index of Economic Freedom 

 

5. The Future of Digital Transformation and its Management 

There cannot be any doubt that digital transformation is no longer a 
choice. It is an essential necessity. It will most certainly increase in the fu-
ture and encompass almost every facet of human activity. That highlights a 
very important point that is sometimes underestimated. As we know no 
system, technology or transformation happens spontaneously! In the same 
way, while digital transformation is a proven necessity all over the world it 
will not happen or modernize itself spontaneously. It needs careful plan-
ning, creation and sustaining of an enabling environment that includes poli-
cies support, infrastructure, a healthy and transparent legal support sys-
tem, technical manpower, education to raise of awareness amongst peo-
ple etc.  

And yes, above all else the most important requirement is Vision, Will, 
Commitment & Support of the Leadership. The people of Bahrain are fortu-
nate that the enabling environment exists in the Kingdom with the commit-
ted support and encouragement of the Visionary Leadership of the King-
dom. 

References    

- Heritage Foundation Index of Economic Freedom     

   https://www.heritage.org/index/ranking 
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 االستفادة من التحول الرقمي عالميا: استخدام الروبوت في القطاع العام؟ 
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ًمر القطاع العام عالمًا حالًا بمرحلة انتقالًة ماي خاالل 
تحوًل إمراءات العمل الًدوي الحكومي الى الاكاتاروناي 
والتي ًطلق علًه "التحول اإللكتروني" وذلاك لاتاخافاًاف 
األعباء على المواطنًي وفي نفس الوقت تنفًذ مقترحات 
البرلمانًًي لتطوًر العمال الاحاكاوماي. باالارلام ماي اي 
التحول االلكتروني مطلوب وُمالحاح تاباقاى هانااك باعا  
التحدًات التي ًوامهها الاقاطااع الاعاام فاي كاافاة اناحااء 
العاالام باالارلام ماي انشااء ماا ًساماى ب "الاحاكاوماات 
االلكترونًة" او أتممة العملًات والتي هي نسخة مطاورة 
مي الحكومة الفعلًة  ولكي ًتم فًها تاحاوًال اإلماراءات 

كاًاف نااتاعاامال ما  هااذ      الاى صاًاا اة الاكااتاروناًاة. إذا  
 التحدًات التالًة؟ 

 البًروقراطًة في معالمة بًانات المواطنًي 

 قلة إنتامًة المو فًي 

 تعقًد العملًات واإلمراءات في القطاع العام 

 اختفاء االبتكار في المؤسسات الحكومًة 

 التكلفة العالًة لرواتب المو فًي 

 مراقبة الشفافًة ومكافحة الفساد في القطاع العام 

 إدارة المًزانًة بشكل فعال 

 عدم تناسق التطور اإللكتروني العالمي م  متطلبات األمًال القادمة 

 أمي المعلومات 

تم ادخال األتمتة والذكاء الصناعي والروبوت للت لب على بع  هذ  التحدًات والتاي ماازال الاماماًا  ًاتاحاده 
عنها بشكل ن ري ال عملي  وبالتالي أصبح السؤال لًس "هل الربوت قادم؟" بل "كاًاف ًساتاعاد الاقاطااع الاعاام 
الستخدام الربوت". فهل العالم العربي مستعد لذلك؟ وإذا كاي المواب ب "نعم" فسؤالنا ماهي الافاوائاد الاماماناًاة 

 مي استخدام الربوت في القطاع العام في العالم العربي؟ لنستعر  بع  هذ  الفوائد:

السالمة: ًمكي استخدام الروبوت في األماكي التي تشكل خطرا على عمل االنساي  مثل المصان  األمااكاي الاتاي 
 ال ًستطً  االنساي تحمل فًها درمات الحرارة المرتفعة او المنخفضة

السرعة: الروبوت ًستثمر الوقت في أداء المهمة دوي الن ر الى الوقت التاي ًاتام تضاًاًاعاه فاي الاعامال بساباب 
العالقات االمتماعًة او االمازات او االمتماعات المضاًاعاة لالاوقات. فاهال ساماعاناا عاي رباوت ًاطالاب إماازة 
مرضًة؟ او ًعًش في ض ط نفسي؟ او هل ًشتت الروبوت أفكار  بًي عدة اعمال؟ او ًعامل الاماماهاور بشاكال 
لًر الئق؟ وهذا سوف ًؤدي الى زًادة اإلنتامًة حًه التفاعل بًي الاروباوت واالنسااي ساوف ًاكامال كاالهاماا 

 االخر

دقة االعمال: ًتم برممة الروبوت ألداء اعمال معًنة ودقًقة  وبالتالي تكوي األخطاء قلاًالاة مادا بااإلضاافاة الاى 
 التعلم الذاتي مي األخطاء

االعمال الروتًنًة: هناك الكثًر مي االعمال التي ًاقاوم باهاا الاماو افاوي وهاي مامالاة وماكاررة وال ًساعاد باهاا 
 المو فوي عند ادائها. وبالتالي ترك هذ  االعمال للروبوت سوف ًقوم المو ف التركًز فًه على اإلنتامًة.

خلق فرص العمل: ًحتاج الروبوت الى البرممة واالشراف المباشر علًه  وبالتالي سوف ًتم خلق فرص مادًادة 
 للعمل لًر المعهودة

ًاماب وضا    –مثل الًابااي   –وبالتالي  للحاق ببع  الدول التي سبقت العالم العربي في هذا تطبًقات الروبوت 
خطة مستقبلًة الستخدام الربوت في القطاع العام ًكوي فًها االنسااي هاو الامابارماج لالاروباوت  ولاكاي باطارًاقاة 
إنتامًة وتكلفة أقل لتطوًر العقل البشري واألداء الحكومي وذلك مي خاالل الامالاوس باًاي ماتاخاذي الاقارار فاي 
القطاع العام ومطوري الروبوت والمواطنوي والبرلمانًوي بحًه تأخذ المؤسسات الحكومًة دورها فاي الاتاحاول 

 االلكتروني الفعلي للمستقبل محققة رضا الممً . 

 د. رائد المبارك

 عضو الجمعية

  مؤسس استرونار للتدريب االلكتروني واالستشارات

 المصادر:

https://www.roboticstomorrow.com/story/2018/08/7-advantages-of-robots-in-the-

workplace/12342/ 

https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2018/jun/20/robots-public-

sector-ai-right-investment 

https://govinsider.asia/future-of-work/how-tech-can-shape-caregiving-in-rapidly-

ageing-singapore-tan-kwang-cheak-aic/ 
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Towards digital transformation: usage of robots in public sector 
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The public sector is currently going through a 
transitional phase called “digital transformation” 
in which they are converting government manual 
work procedures and processes to electronic 
format to satisfy citizens' requirements to im-
prove the government work. Although digital 
transformation is required urgently, there are 
some challenges. So, how do we deal with these 
challenges? 

 Bureaucracy and processing of citizens' data  
 Low employee productivity 

 Complexity of processes and procedures in the 
public sector 

 Lack of innovation in government institutions 

 High cost of employee compensations 

 Monitoring transparency and anti-corruption in 
the public sector 

 Effectively managing the budget 
 Information Security 

 Inconsistency of digitalization and the require-
ments of new generations 

Automation, Artificial Intelligence and Robotics have been introduced to overcome some 
of these challenges. Our question is not "Are robots coming?" rather than "How prepared 
is the public sector to use robots? Is the Arab world ready for that?” If the answer is yes, 
then our next question is “What are the benefits derived from using robots in the public 
sector in the Arab world?” Let's review some of these benefits: 

Safety: The robot can be used in places that pose a danger to human work, such as fac-
tories and places where humans cannot bear high or low temperatures. 

Speed: The robot saves time in performing the tasks that are usually wasted at work due 
to social relationships, vacations or time-wasting meetings.  It allows for increased effi-
ciency and speed. Have we heard of a robot asking for sick leave? Or robots suffer from 
work stress? Or does the robot not focus? Or robots deal with the public inappropriately? 

Business accuracy: The robot is programmed to perform specific and accurate actions, 
and therefore errors are very few in addition to self-learning from errors. 

Routine work: There is a lot of work that employees do, which is boring and repetitive, 
and employees are not happy when they perform them. Thus, leaving this work to the 
robot, the employee will focus on productive tasks and creativity. 

Creating job opportunities: The robot needs programming and direct supervision, and 
therefore new job opportunities will be created. 

Therefore, to catch up with some countries that preceded the Arab world in this robot 
applications - such as Japan - a future plan must be developed for the use of robots in 
the public sector in which the human being is programmed for the robot, but in a produc-
tive way and at a lower cost to develop the human mind and government performance. 
This could be achieved by sitting among the decision makers in the public sector, robot 
developers, citizens and parliamentarians, so that government institutions take their role 
in the actual digital transformation action to satisfy everyone in the country. 

Resources: 

https://www.roboticstomorrow.com/story/2018/08/7-advantages-of-robots-in-the-

workplace/12342/ 

https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2018/jun/20/robots-public-sector-ai-
right-investment 

https://govinsider.asia/future-of-work/how-tech-can-shape-caregiving-in-rapidly-ageing-

singapore-tan-kwang-cheak-aic/ 

Dr. Raed Al Mubarak 

Founder of Astronar for  

E-Training and Consulting 
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ثورة الصناعة الرقمية والتكنولوجية    
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 مقدمة:

تشهد الدول المتقدمة والعدًد مي الدول النامًة في األلفًة الثالثة 
تحوالت إمتماعًة وإقتصادًة نحو ماًسمى عصر المعرفة الرقمًة  
التكنولومًة. ون را  ألي هذا التحول ًنطوي على أبعاد ثقافًة 
وأقتصادًة وإمتماعًة وسًاسًة ومؤسسًة, مي خالل رأس مال 
بشري قادر على اإلبتكار واإلبداع, وبحه علمي وتطوًر 
تكتلومي ًشكل أحد أعمدته الرئًسًة, فإي هذا التحول المعرفي 
والرقمي ًواكبه تحول مماثل إلى اإلقتصاد القائم على المعرفة, أي 
اإلقتصاد الذي ًعتمد نمو  على عنصر المعرفة أكثر مي أي وقت 
مضى في التارًخ البشري. وفي  ل هذا التحول, أختلفت العوامل 

المحركة للنمو اإلقتصادي عما كانت علًه سابقا  في الممتم  
الصناعي, وبات مي الضروري أي ًصحب هذا التحول ت ًر في حزمة مي السًاسات اإلقتصادًة واإلمتماعًة 
والمؤسسًة, إذ ساهم هذا المناخ المعرفي المدًد في تعزًز الحامة إلى تومًه رسم السًاسات التنموًة نحو دعم 
اإلبتكار واإلبداع, وتكثًف االستثمار في البحه العلمي, وتخصًص موارد مالًة كافًة إلنتاج السل  والخدمات 
اإلبداعًة, وصًالة دور مدًد للتكنولومًا في مع م مماالت اإلنتاج السلعي والخدمي, واإلستثمار في الصناعات 
كثًفة المعرفة المولدة لقًمة مضافة عالًة, وتبني سًاست رامًة إلى إتاحة فرص التعلم مدى الحًاة وبناء قدرات 
والمهارات الموائمة لمتطلبات سوق العمل, وتحول ن م التن ًم واإلدارة مي الهًاكل الهرمًة الى الشبكات األفقًة 

 سرًعة التفاعل والترابط.

وعلى الرلم مي أي العدًد مي الدول النامًة مازالت تكثف مهودها مي أمل اللحاق بعصر التنمًة المعرفًة والتقدم 
العلمي.فالممتم  الدولي ًشهد بزوغ فمر ثورة صناعًة مدًدة تتسم بخصائص تكنولومًة وعلمًة م اًرة, تعتمد 
في أألساس على االقتصاد الرقمي والتكنولومًات الذكًة, إذ تمثل هذ  الثورة الصتاعًة عصر تالقي اإلبداع 
واإلبتكار مي خالل ممموعة متكاملة ومتناسقة مي التكنولومًات الحدًثة المرتبطة مثل إنترنت األشًاء, والحوسبة 
السحابًة, وتحلًل البًانات الضخمة, والذكاء اإلصطناعي والروبوتات, والطباعة الثالثًة األبعاد, وتقنًات الواق  
اإلفتراضي والبلوكشًي, بما ًساهم في خلق بًئة متكاملة الست الل هذ  التكتولومًات وتعزًزها ودعمها لبعضها 
البع , وخلق وفرص وتحدًات لًر مسبوقة في عالم األعمال, والحكومات والممتم  ككل. وعلى الرلم مي 
اعتماد هذ  الثورة على تطوًر تكنولومًات مدًدة تربط ببعضها البع  مي خالل من ومة وخوارزمًات متكاملة, 
فأنه مي المتوق  أي ًكوي لها األثر في حدوه ت ًرات عمًقة وواسعة في نمط الحًاة وفي مع م أومه النشاط 

 البشري. 

الثورة مازالت في البداًة ولكنها تشهد ومود ملًارات مي الناس متصلة باألمهزة النقالة التي تملك قوة معالمة 
هائلة وقدرات تخزًي واسعة وسبل وصول إلى المعرفة بسهولة, كما تشكل التقاء  مذهال  للتكنولومًا الناشئة التي 
ت طي مماالت واسعة النطاق مي مثل الذكاء اإلصطناعي, والروبوتات, وإنترنت األشًاء, والمركبات ذاتًة القًادة, 
والطابعات ثالثًة األبعاد, وتكنولومًا النانو, والتكنولومًات الحًوًة, وعلوم المواد, وتخزًي الطاقة, والحوسبة 
الكمًة والسحابًة ولًر ذلك مي اختراعات ت ًر حًاة البشري. والعدًد مي هذ  االبتكارات مابرحت مهدها بعد, 
لكنها قد تصل بالفعل إلى نقطة إنعطاف في تنمًتها, ألنها تبني تعا م بعضها في انصهار العوالم المادًةوالرقمًة 

 والبًولومًة ومزمها. 

وًوامه العرب الًوم تحدًات عدًدة ومتنوعة, وربما كاي اكثر هذ  التهدًدات شدة هي المتعلقة في فهم هذ  الثورة 
المدًدة وتشكلًها والمشاركة فًها وماتنطوي علًه مي تحول هام في مسًرتهم ومستقبلهم. وتتمًز هذ  الت ًًرات 
ب هور نماذج أعمال وو ائف وأنماط عمل مدًدة, وإعادة لتشكًل أن مة اإلنتاج و اإلستهالك والنقل والتوصًل. 
وامتماعًا , ستحده نقلة نوعًة في طرًقة العمل والتواصل, وكذلك في كًفًة التعبًر والترفًه واإلعالم, بما سوف 
ًستومب على الحكومات إعادة الن ر في تشكًل مؤسساتها مي ن م تعلًم مدًدة تواكب هذ  التطورات التكنولومًة 
المتسارعة. كما أي الثورة التكنولومًة المدًدة ستؤثر على ممً  البلداي واإلقتصادات والقطاعات, مما ًومب على 
الشعوب والحكومات التعاوي عبر الحدود األكادًمًة واإلمتماعًة والسًاسًة والوطنًة والصناعًة مي أمل تمكًي 

 األفراد والمماعات مي المشاركة في التحوالت المارًة. 

وفي الختام, أصبحت الشركات العالمًة الًوم أكثر ابتكارا  وهي التي تقود العالم في هذ  المماالت وًمب اإلستفادة 
مي تماربهم وصقل المهود في تنمًة العنصر البشري مي خالل حثهم على االبتكار واإلبداع واًضا مي خالل 
تدرًبهم على موامهة هذ  التحدًات التكنولومًة واالستثمار بشكل اكبر في ممال البحه العلمي والتطوًرالرقمي, 
لمواكبة التحوالت االقتصادًة و التكنولومًة, ولنأخذ مي مائحة كورونا درسا  ع ًما  في الحامة إالى صقل 

 المهارات وإعداد مًل مبتكر ومبدع, ومواكبة التطورات الرقمًة والتكنولومًة المتسارعة.

 

  -المرحلةاألخًرة -كتاب الثورة الصناعًة الرابعة-أ. د. عبد  الزعبي المصدر:  

علي حسن محمود الريبقلم :   

 عضو الجمعية 

March Q1 2022, Issue: Q1/22       



  

14 

 HOW DIGITAL TECHNOLOGIES ARE CHANGING SPORT MANAGEMENT 

         Featured Article  

Abstract: A sport is considered to be an outstanding sector of industry all 
over the world and can be defined in various fields from business point of 
view such as, competitive sports, recreation, fitness and entertainment. All 
of these areas have been remarkably transformed by digital technology. 
Over the past three decades, the discipline sport informatics has become 
a growing discipline. This article will highlight those sport areas which are 
influenced by the new technologies. 

 

Introduction:  

In today’s connected world, the use of wearable technology, big data ana-
lytics, social media and sensor technology have revolutionized the way 
sports are played, analyzed and improved. Through various modern ad-
vances and apps, pro athletes can gain greater insight into their perfor-
mance, improve training methods and elevate their skills. In addition to 
these, fans looking for mobile-friendly apps to give them the latest stats on 
the favorite players; real-time, behind the scenes content coupled with the 
instant reaction, from athletes and fellow fans alike. 

They want the highs, the lows, the remix replays, seeking a connection 
beyond the game and looking to share the experience with like-minded 
fans in the moment. The aim of this present study, on the one hand, is to 
determine the interlocks of sports and information technology, on the other 
hand, to show how to increase fan experience with digital technologies 
under-propping them with practical examples. 

According to international literatures, there are 4 macro areas which show 
the linking between sport and informatics: athletic performance, sport club, 
event management, fan experience. Mobile fan experience, augmented 
(AR) and virtual reality (VR), big data, social media are those technologies 
which even popular which even popular are these days in order to en-
hance fan experience in sport.  

To be specific, there are four areas which indicate the linking between 
sport and technology. They are as follows:  

 Athletic performance 

 Sport club 

 Event management 

 Fan experience 

 

ا في ممً  أناحااء الاعاالام وًاماكاي  تعتبر الرًاضة قطاع ا صناعً ا متمًز 
تعرًفها في مماالت مختلفة مي ومهاة نا ار األعاماال ماثال الارًااضاة 
التنافسًة والترفًه واللًاقة البدنًاة والاتارفاًاه. لاقاد تام تاحاوًال كال هاذ  
المماالت بشكل ملحو  بواسطة التكنولومًا الرقمًة. على مدى العاقاود 
اا  الثالثة الماضًة   أصبحت المعلوماتًة الرًاضًة االنضباطًة تخاصاص 
متزاًد ا. ستسلط هذ  المقالة الضوء على المماالت الرًاضاًاة الاماتاأثارة 

 بالتقنًات المدًدة.

 

إنهم ًرًدوي االرتفاعات   واالنخفاضات   وإعادة التش ًل الرًمكاس   
والبحه عي اتصال خارج اللعبة والتطالا  إلاى مشااركاة الاتامارباة ما  
المعمبًي المتشابهًي في التفكًر في الاوقات الاحاالاي. الاهادف ماي هاذ  
الدراسة   مي ناحًة   هو تحدًد التشاباك باًاي الارًااضاة وتاكاناولاوماًاا 
المعلومات   مي ناحًة أخرى   إل هار كًفًة زًادة تمربة الاماعاماباًاي 

 باستخدام التقنًات الرقمًة التي تدعمهم بأمثلة عملًة.

 

Continue... 
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1.0 Athletic performance  
This area is probably the most influenced by technology, since in this 
sector, the search of technologies that could help in the performance 
has been always carried out. This category focuses on the athletes, 
their coaches, the technical staff and the strength and conditioning 
staff. In addition to these, from the analysis of game and trainings 
performance other possible stakeholder could be the talent scouts, 
interested in finding new promises (FACCHINI, 2017). 
Thanks to the increasing use of the (Internet of Things) technologies 
such as sensors and wearable’s and analytical tools in sport, different 
kind of data (athlete and team performance data etc.) have increas-
ingly accessible, traceable, and visible not only for athletes and the 
coaching stuffs, but for the public as well (DAVENPORT, 2014; XIAO 
et al., 2018). 

The use of accelerometers, gyroscopes, magnetometers, GPS, allow 
to get data that are very helpful to analyze performances, avoiding 
spending a lot of time analyzing video as before was done. The main 
advantage of these tools is e.g. they are very small sizes and could 
be worn by athletes without minimal impediment in the classical activ-
ities and movements during the training sessions. (FACCHINI, 2017). 

2.0  Sport Club   
Sport club is a common firm, for this reason has been coined the term 
“sport firm”. The most important impact of information technology on 
sport organizations is the advancement of physical equipment, hard-
ware and software solutions. The most direct impact is that sports 
digitalization integrates lots of administrative functions into a compre-
hensive ICT service with multiple channels such as websites and mo-
bile applications (XIAO et al., 2018). We can see, that with the help of 
technologies the club can get data various types, the decision making 
within the club has many more information to considerate. Digitaliza-
tion can help club in a different fields: – infrastructure and security 
management, – talent scouting, – team management, – sponsorship 
and supplier management.  

 

3.0  Event management 

The events are the main point in sport. The sport club needs to man-
age a several games, optimizing the value it can create for fans and 
maximizing the returns they can get from them (FACCHINI, 2017). 
For sport firms digitalized sport consumption products are great op-
portunity to deliver their contents and services in customized way 
(HOYE et al., 2015). Therefore sports consumption products are not 
limited to only match-day events any more. Digitalization allows sport 
firms to become connected with the fans all over the world on a daily 
basis, with the help of different online channels (social media) and 
can share all organizational. 

 

Continue... 
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4. Fan experience  
One of the most important groups in the world of professional sports 
is its consumer, with other words the masses of spectators at the sce-
ne of the events, at home through TV broadcast or supporters on so-
cial media. That is the reason why the observation of passive or 
spectators’ sports consumption has won a central role in the interest 
of international experts concerning the different aspects of sports 
marketing. Supporters or fan groups are driven by different motives to 
watch a sports event live or through TV commentary. Researchers 
have been looking into motivation behind passive consumption and 
how this motivation changes in time and space. For example, MADA-
RÁSZ (2018) presented that men are interested in sports events and 
quality while women are rather interested in show elements and pro-
grams related to the sports events. This has been especially interest-
ing after sports became a branch of business and technological inno-
vations became part of the sports world to a great extent. For sports 
associations and individual sportspeople functioning on professional 
basis it has been even more important to learn and understand the 
motivations of different consumption segments. These are certainly 
crucial because of revenue.  

To improve the real-life experience of the game . In 2010, around 
18% of searches around big sporting events were from 
Smartphone’s. In 2016, it was 83% and it’s only going in one direction 
(WESTON, 2018). Many soccer, basketball, and hockey teams have 
invested into apps for fans (INTERNET 2, INTERNET 13). 
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Introduction:  In 1980, Philip Kotler, well known as 
the father of marketing, defined marketing as 
"satisfying needs and wants through an exchange pro-
cess", andin 2009, Kotler and Armstrong defined Digi-
tal Marketing as “a form of direct marketing which links 
consumers with sellers electronically using interactive 
technologies like emails, websites, online forums and 
newsgroups, interactive television, mobile communica-
tions etcetera”.  In other words, digital marketing is 
online marketing. 

Marketing is the practice of identifying and satisfying 
customer needs. Successful marketing efforts can 
drive inbound leads and attract a large customer case. 
Marketing has deep roots in business history and cul-
ture, but digital marketing is a relatively new practice. The traditional marketing cycle in-
volves an analysis of market orientation, product mix and business environment. 

Digital marketing is an ever-changing, dynamic process. Unlike traditional marketing, which 
is static and often referred to as "one-way" communication, digital marketing is dynamic. 
Digital marketing provides an avenue for two-way communication between a business and 
its actual or prospective customers.3

 

For most businesses, successful inbound marketing involves the use and application of 
multiple digital marketing methods. There are numerous ways to execute a digital market-
ing strategy, but here are some of the best strategies from around the world to help you 
choose the right tools for your particular situation. 3 

The frequent use of mobile devices and the internet by consumers make these strategies 
extremely popular today. In the world, there are 4.54 billion active internet users and 3.8 
billion active social media users, according to Statista. These numbers increased dramati-
cally during the COVID-19 pandemic due to lock down in many countries around the world 
especially in the health sector when people started to use digital health services such as, 
video consultation with their doctors and used remote health devices at home to measure 
their vital signs, e.g. temperature, blood pressure, etc. which will be reviewed by the doctor 
online. To maintain client relationships, businesses had to be active online. Social media 
sites such as, Facebook, Instagram, Snapchat and Twitter played a prominent role in main-
taining client relationships. 

Future Trends: According to Krista Neher is the CEO of Boot Camp Digital, a 6X best-
selling author, international speaker & recognized digital marketing thought-leader, There 
will be some major changes in digital marketing in 2022.  She believes that the future of 
digital marketing requires brands and businesses to plan ahead and be prepared to take 
advantage of it and have highlighted the top 12 digital marketing trends to keep an eye on 
in 2022 and how businesses can use them to their advantage.  Some of those trends are, 
Metaverse, Influencer marketing (B2B), Strategic Marketing, the continuing growth of 
LinkedIn, faster Websites, more demand for digital skills, and everything is Algorithm driv-
en. 

Furthermore, other trends such as; Artificial Intelligence based marketing including but not 
limited to, Machine Learning, BigData, Chatbots, Conversational Marketing, Augmented 
and Virtual Reality marketing, Voice and Visual search marketing are all technologies used 
to deliver personalized content to the users and this will surely entail a different dimension 
to the IT world. 

Conclusion: In summary, the future is in Digital Marketing and organizations that don’t 
embrace it will be out of sight and out of business. 

References:  
1 Kotler, Philip (1980). Principles of marketing 
2 Kotler, Philip; Gary Armstrong (2018). Principles of marketing (13th ed.) 
3 https://www.ama.org/pages/what-is-digital-marketing/ 
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take-advantage-of-them/?sh=30ba2a237138 

 Tariq Bucheeri 

Member 

 Search Engine Optimization (SEO) 
  Search Engine Marketing (SEM) 
 Pay-Per-Click (PPC)  

 Social Media Marketing (SMM)  

 Email Marketing  

 Affiliate Marketing 

 Content Marketing  

 Native Advertising 
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 مقدمة

ف فًلًب كوتلر  المعروف بااسام أب الاتاساوًاق  4892في عام    عرح
التسوًق بأنه "تلبًة االحتًامات والرلبات مي خالل عملاًاة الاتاباادل"  

ف كوتلر وأرمسترونغ التاساوًاق الارقاماي باأناه 2228وفي عام    عرح
"شكل مي أشكال التسوًق المباشر الذي ًربط المستهلاكاًاي باالاباائاعاًاي 
إلكترونً ا باستخدام التقنًات التفاعلًة مثل رسائل البارًاد اإللاكاتاروناي  
والمواق  اإللكترونًة  والمنتدًات وممموعات األخبار عبر اإلنتارنات  
والتلفزًوي التفاعلاي  واالتصااالت الاماتاناقالاة  إلاخ ". باماعاناى آخار  

 التسوًق الرقمي هو التسوًق عبر اإلنترنت.

التسوًق هو ممارسة تحدًد احتًامات العمالء وتلبًة احتاًاامااتاهام. ماهاود الاتاساوًاق 
النامحة ًمكي أي تؤدي إلى مذب العمالء المحتملًي الوافدًي وكاذلاك ماذب حااالت 

كبًرة مي العمالء. للتسوًق مذورعمًقة في تارًخ األعمال وثقافتها  لكي ًعد التسوًق الرقمي ممارسة مدًدة نسبً ا. تتضاماي دورة 
 التسوًق التقلًدًة تحلًل تومه السوق  مزًج مي المنتمات وبًئة األعمال.

التسوًق الرقمي هو عملًة دًنامًكًة دائمة الت ًر. على عكس التسوًق التقلًدي  وهو ثابت ولالب ا ما ًشار إلًه باسم االتصال 
"أحادي االتما "  فإي التسوًق الرقمي دًنامًكي. ًوفر التسوًق الرقمي وسًلة لالتصال ثنائي االتما  بًي األعمال التمارًة 

3وعمالئها الفعلًًي أو المحتملًي.
 

بالنسبة لمع م الشركات  ًتضمي التسوًق الداخلي النامح استخدام وتطبًق طرق تسوًق رقمًة متعددة. هناك العدًد مي الطرق 
لتنفًذ استراتًمًة التسوًق الرقمي  ولكي إلًك بع  أفضل االستراتًمًات مي ممً  أنحاء العالم لمساعدتك في اختًار األدوات 

3المناسبة لحالتك الخاصة.
 

 

 

 

 

ًمعل هذ  االستراتًمًات شائعة لل اًة. في  إي االستخدام المتكرر هذ  األًام لألمهزة المحمولة واإلنترنت مي قبل المستهلكًي
ملًار مستخدم نشط لوسائل التواصل االمتماعي  وفق ا لـ ستاتًستا. زادت  1.9ملًار مستخدم نشط لإلنترنت و 1..1العالم  هناك 

هذ  األرقام بشكل كبًر خالل مائحة كورونا بسبب اإللالق في العدًد مي البلداي حول العالم وخاصة في قطاع الصحة عندما بدأ 
الناس في استخدام الخدمات الصحًة الرقمًة مثل استشارة الطبًب عبر الفًدًوواستخدام األمهزة الصحًة عي بعد في المنزل لقًاس 
عالماتهم الحًوًة  على سبًل المثال قًاس درمة الحرارة وض ط الدم وما إلى ذلك والتي سًتم مرامعتها مي قبل الطبًب عبر 

اإلنترنت.للحفا  على العالقات م  العمالء  كاي على الشركات أي تكوي نشطة على اإلنترنت. لعبت مواق  التواصل االمتماعي 
ا في الحفا  على العالقات م  العمالء. ا بارز   مثل فًس بوك وانست رام وسناب تشات وتوًتر دور 

 اتجاهات المستقبل

األكثر مبًع ا ومتحدثة دولًة وقائدة فكرًة  6Xوفق ا لـكرًستا نهر  المدًرة التنفًذًة لـشركة بووت كامب الرقمًة  وهي مؤلفة كتاب 
. وهي تعتقد أي مستقبل 2222للتسوًق الرقمي معترف بها. ستكوي هناك بع  الت ًًرات الرئًسًة في التسوًق الرقمي في عام 

التسوًق الرقمي ًتطلب مي العالمات التمارًة والشركات التخطًط مسبق ا واالستعداد لالستفادة منه  وقد سلطت الضوء على أهم 
وكًف ًمكي للشركات استخدامها لصالحها. بع  هذ  االتماهات هي مًتافرس  2222اتماه ا للتسوًق الرقمي ًمب متابعتها  42

والشخصًات المؤثرة تسوًقًا ما بًي الشركات والتسوًق االستراتًمي والنمو المستمر لـمنصة لًنكد إي ومواق  الالكترونًة 
 األسرع وزًادة الطلب على المهارات الرقمًة وكل شيء مدفوع بالخوارزمًة.

عالوة على ذلك هناك اتماهات أخرى مثل؛ التسوًق القائم على الذكاء االصطناعي بما في ذلك على سبًل المثال ال الحصر  
  التسوًق التحادثي  تسوًق الواق  المعزز واالفتراضي  التسوًق عبر البحه الصوتي BigData  Chatbotsالتعلم اآللي  

ا مختلف ا لعالم تكنولومًا  والمرئي  كلها تقنًات مستخدمة لتقدًم محتوى مخصص للمستخدمًي  وهذا سوف ًستلزم بالتأكًد بُعد 
 المعلومات.

 خاتمة

 باختصار  المستقبل هو في التسوًق الرقمي وستكوي المؤسسات التي ال تتبنا  بعًدة عي األن ار وخارمة عي العمل.

 تحسًي محركات البحه )SEO) 

 التسوًق عبر محرك البحه)SEM) 

 دف  بالنقرة )PPC) 

 التسوًق عبر وسائل التواصل االمتماعي )SMM) 

  

 التسوًق عبر البرًد اإللكتروني 

 التسوًق بالتبعًة 

 تسوًق المحتوى 

 اإلعالنات األصلًة 

  

 طارق بوجيري 

 عضو الجمعية
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Written By: Fatima Fakhro 

Society Member 
 

Abstract: 
 

The rapid developments witnessed by 
the Kingdom of Bahrain during the pros-
perous era of His Majesty the King, may 
God protect him, have prompted busi-
ness organizations in the public and pri-
vate sectors, as well as government de-
partments alike, to keep pace with digital 
management. These sectors and various authorities in the King-
dom have already begun to keep pace with everything new to 
modernize the management of their institutions by inventing new 
ways of thinking about presenting a substantive image, whether 
through a change in the way they operate their work or in the way 
to develop the operation of their work. 
This forces all private and government companies, small, medium 
and large, to change and design new business models in them, 
which directly affect the functions of human resources depart-
ments, productivity and quality for the betterment. 
 

In order to understand the concept of this terminology (Digital 
Management in Human Resources Management), I have to go 
through everything related to it briefly; although the pages here 
may not accommodate and might not be enough to prolong and 
share all what I have to say about this fruitful and rich article !  
 

Our time is the Digital era, and the world has already witnessed 
various changes in economic, cultural and societal fields. This 
generation is the new millennium with technology at their finger-
tips. There is no doubt that organizations may take care of this 
generation while keeping pace with their changes. The manage-
ment of human resources changes with the change in the tech-
nology where the use of technology is widespread in planning 
and implementing various activities of human resources manage-
ment, as well as with regard to the environment, and this affects 
on the way how the management works. 
 

Therefore, we see that plans, policies, rules and regulations are 
changing. The main focus is on dealing with digital human re-
sources management, which we have to address digital employ-
ees who pratice digital work and management with it. 
 

 

 

What does Management mean? 

 

Management is a process of achieving the goals of the company 
by using the best available resources, using a specific method 
and mechanism and within a specific environment.  Management 
is a branch of social science and the process of planning and 
controlling material and human resources in order to obtain the 
best results in a short time and at a lower cost. Management is 
one of the best activities in any society because it has an impact 
on the lives of societies, as it is linked to economic, social and 
political affairs. 

Continue... 
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What is the meaning of Digital Management? 

 

Digital management means the use of information technology and all 
available means of communication in the operations inside and out-
side the administration and its facilitation to improve performance, 
speed and increase the production of the administration and its vari-
ous sectors through the use of modern technologies.. and digital 
management is and integrated electronic system that transforms ad-
ministrative work from manual (using papers) management to elec-
tronic management through the use of a computer and its systems 
that help to take administrative decisions quickly within no time, with 
less effort and at lowest cost.  
 

What is the Concept of Human Resources Management? 

 

There are many definitions provided for the concept of human re-
sources management, but I will take the most commonly used defini-
tions : 
 

A group of individuals that form the institution at a certain time. 
These individual may differ according to their behaviour, attitudes, 
experiences and expertise, as well as differ in their jobs and adminis-
trative levels and grades. 
 

Personnel employed by the organization to carry out various func-
tions and works in exchange for wages, salaries, incentives, and re-
wards. 
 

A group of individuals, heads and subordinates, who were hired to 
perform different functions, each individual according to his speciali-
zation. 

 

There are Two Views about Human Resources Management: 
 

Traditional View : its owners see that human resources manage-
ment is a routine activity and just an administrative unit for keeping 
the files and records of employees and controlling the attendance 
time to work and leaving time from work. This view is a narrow view 
and does not realise the vital role played by the management at the 
level of business completion. 

 

Modern View :  Here, the owners see that human resource manage-
ment is one of the basic functions in any organization of the same 
importance, due to the importance of the productivity of the organiza-
tion’s productivity such as production and financing, etc.. In other 
words, looking at the human being (employee) as an investment that 
achieves revenues on the long term.  

 

The challenges of this administrative digital transformation have be-
come a necessity for all business organizations that seek to develop, 
improve and facilitate their services. The digital transformation affects 
human resources management as a start in any organization and 
then to other departments and sections in the organization. Here, I 
will highlight that the services that digital management can provide for 
the customers are not only for customers from outside the organiza-
tion; (employees in the same organization are customers and need 
these services and not only individuals from outside the organization 
or institution. Everyone here is a customer and requires to be provid-
ed with these services) as required.  
 

The digital transformation of Human Resources is the transformation 
of Human Resource Management Processes and Functions by using 
data to guide all areas of human resources such as payroll, benefits, 
performance management, learning and development, individual de-
velopment program, rewards and recognition, and recruitment. 

Continue... 
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There are certain elements that must be taken into consideration 
when starting the Digital Transformation in Human Resource 
Management , they are :  
 

Setting a specific goal for human resource management for workflow 
when digital transformation. 
Changes and challenges when switching to digital management. 
Involve everyone in the digital transformation process and train them 
to become digital employees. 
Do not exaggerate when digitizing, and let transactions and services 
be smooth, uncomplicated, passable and activate. 
Activating creative thinking for the success of the transaction process 
in converting to digital management and the importance of digital for 
human resources management. 
The human resources department is to evaluate job performance in 
applying digital management techniques, readiness and extent of 
success, and update them whenever necessary. 
Build a digital culture among all employees and officials, and train the 
successors. 
 

What are the Objectives of Applying the Application of Digital 
Management for Human Resource Management ? 

 

1)Digital management in human resources will make it easier for 
managers, employees and officials to obtain the services they need 
through the computer and its networks, whether at work or outside 
the work (i.e. on-the-job or off-the-job) from their homes, from the In-
ternet, or from their Mobile Phones. 
 

2)  Digital management is characterized by transparency in dealing, 
defining responsibilities and tasks, and working to end transactions in 
a short time, as well as ending any negative matters that conflict and 
would come across with abnormal competencies. 
 

3) Digital management services can be obtained at any time or place. 
 

4) Reduces dependence on untrained employees, which encourages 
the rise to the scientific practical level of management without pa-
pers.. No time, no place, no specific time. 
 

5) The use of modern technologies helps in developing and improving 
the production of the administration and its sectors in the organiza-
tion. 

 

 

Example of organizations in Bahrain that have implemented 
Digital Human Resources Management tools : 

 

As the Kingdom of Bahrain has always been a pioneer in develop-
ment, there are Government agencies and companies in the private 
and public sectors that have actually started using Digital Manage-
ment .. For example, and not as a limitation, I have mentioned some 
of them in this article : 
 

1)Such as the Criminal Information Department, which launched the 
services of issuing Government Employment Certificate electronical-
ly. The use of digital management also applied in some section in the 
Traffic Directorate for sending minor car accidents reports and pay-
ing the accidents fines electronically, this saves time and effort. How-
ever, in the digital management application there must be follow-ups 
from the concerned departments to add any required information 
and/or pass the service to the next party for approval and action the 
transaction as required and so on .. 

 

 

 

 

Continue... 

March Q1 2022, Issue: Q1/22       

Continued... 



  

21 

 اإلدارة الرقمية في إدارة الموارد البشرية 

         Featured Article  

 

فاطمة فخروبقلم :   

 عضوة الجمعية 

 

 نبذة مختصرة :
 

إي التطوراتالسرًعة التي تشهدها ممالاكاة الاباحارًاي فاي الاعاهاد 
الزاهر لماللة الملك حفا اه   ورعاا  قاد دفاعات بامانا اماات 
األعمال في القطاعًي العام والخاص وأًضا الدوائر الاحاكاوماًاة 
على حد سواء في مواكبة اإلدارة الرقمًة. وقد بدأت بالفعل هاذ  
المؤسسات والمهات المختلفة في المملكة في مواكبة كل ما هاو 
مدًد لتحدًه إدارة مؤسساتها وذلك فاي إباتاكاار طارق تافاكاًار 
مدًدة حول تقدًم صورة موهرًةسواء إلى ت اًاًار فاي طارًاقاة 
عملها أو تطوًرها.األمر الذي ًفار  عالاى ماماًا  الشاركاات 

الخاصة والحكومًة الص ًرة والمتوسطة والكبًرة  للت ًًرولتصمًم نماذج العمل المدًادة فاًاهاا  ماماا 
 ًؤثر بصورة مباشرة على و ائف أقسام الموارد البشرًة وعلى اإلنتامًة والمودة إلى األفضل.

ولكي نفهم مفهوم هذا المصطلح ال بد أي نتطرق إلى كل ما ًخص )اإلدارة الرقمًة في إدارة الماوارد 
البشرًة( وذلك بإًماز وإي كانت الصفحات هنا قد ال تسا  لاكال هاذا الاطاري الاماماًال والاماتامارس 

 والعملي ! ..

 

وقتنا هذا هو زمي ) العصر الرقمي (, ولقد شهد العالم تا اًارات ماخاتالافاة فاًاماا ًاتاعالاق باالاماًاادًاي 
اإلقتصادًة والثقافًة والممتمعًة. إي هذا المًل هو مًل األلفًة المدًدة الذًي لدًهم الاتاكاناولاوماًاا فاي 
متناول أًدًهم. مما ال شك فًه بأي المن مات قد تعتني بهم ما  ماواكاباة هاذ  الاتا اًارات .. إي إدارة 
ت ًرات الموارد البشرًة تت ًر م  ت ًًر في التكنولومًا.. حًه ًناتاشار إساتاخادام الاتاكاناولاوماًاا فاي 

ًؤثر عالاى  اتخطًط وتنفًذ األنشطة المختلفة إلدارة الموارد البشرًة وكذلك فًما ًتعلق بالبًئة وكل هذ
 طرًقة عمل إدارة الموارد البشرًة .

لذا نرى بأي الخطط والسًاسات والقواعد واللوائح تت ًر. والتركًز الرئًسي هاو عالاى الاتاعاامال ما  
إدارة الموارد البشرًة الرقمًة مما ًتعًي علًنا مخاطبة المو فًي الرقمًاًاي الاذًاي ًاقاوماوي باالاعامال 

 الرقمي واإلدارة بإستخدام التقنًات الرقمًة.

 

 ما معنى اإلدارة ؟

 

اإلدارة هي عملًة لتحقًق األهداف للشركة عي طرًق إساتاخادام الاماوارد الاماتااحاة األفضال, وذلاك 
بإستخدام منهج وآلًة معًنه ومي خالل بًئة معًنة. واإلدارة هي فرع مي فروع الاعالاوم اإلماتامااعاًاة 
وعملًة التخطًط والرقابة على الموارد المادًة والبشرًة وذلك للحصول على أفضل النتائج وفي وقت 
قصًر وبتكلفة أقل. وتعد اإلدارة مي أفضل األنشطة في أي ممتم  لما لها تأثًر على حًاة الممتمعات 

 وذلك إلرتباطها بالشئوي اإلقتصادًة واإلمتماعًة والسًاسًة.

 

 ما معنى اإلدارة الرقمية ؟

 

اإلدارة الرقمًة ًقصد بها إستخدام تقنًة المعلومات وكل وسائل اإلتصال المتاحة في العملًات داخل 
وخارج اإلدارة وتسهًلها لتحسًي أداء وسرعة وزًادة إنتاج اإلدارة وقطاعاتها المختلفة وذلك عي 
طرًق إستخدام التقنًات الحدًثة. واإلدارة الرقمًة هي من ومة إلكترونًة متكاملة تعمل على تحوًل 
العمل اإلداري مي إدارة ًدوًة )ورقًة ( إلى إدارة إلكترونًة عي طرًق إستخدام الحاسوب اآللي 
) الكمبًوتر( وعلى ن مه التي تساعد على إتخاذ القرارت اإلدارًة في أسرع وقت وبمهد أقل وبأقل 

 التكالًف.

 

 ما مفهوم إدارة الموارد البشرية ؟

 

 :تعددت التعاريف المقدمة لمفهوم إدارة الموارد  البشرية ولكن سوف نأخذ التعاريف األكثر تداوال 

 

ممموعة مي األفراد التي تكوي المؤسسة في وقت معًي وقد ًختلف هؤالء األفراد حسب سلوكهم 
 واتماهاتهم وخبرتهم وخبرتهم كما بختلفوي في و ائفهم ومستوًاتها اإلدارًة.

األفراد التي تو فهم المن مة لتنفًذ مختلف الو ائف واألعمال مقابل األمور والرواتب والحوافز 
 والمكافآت.

ممموع مي األفراد رؤساء ومرؤوسًي تم تو ًفهم ألداء و ائف مختلفة ومعًنة كل فرد حسب 
 إختصاصه.

 

 هناك نظرتان إلدارة الموارد البشرية  :

 

 نظرة تقليدية :

ًرى أصحابها بإي إدارة الموارد البشرًة هي نشاط روتًني وممرد وحدة إدارًة لحف  ملفات 
وسمالت المو فًي وضبط أوقات حضورهم وإنصرافهم مي العمل .. وهذ  الن رة ضًقة ال تدرك 

 الدور الحًوي الذي تلعبه اإلدارة على مستوى إنماز األعمال ..

 

 يتبع..
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 نظرة حديثة :

 

هنا ًرى أصحابها بأي إدارة الموارد البشرًة هي أحد الو ائف األساسًة في أي من مة ولها نفس أهمًة 
الو ائف األخرى وذلك ن را ألهمًة العنصر البشري في التأثًر على إنتامًة المن مة كاإلنتاج , 
 والتسوًق, والتموًل .. إلخ . أي بمعنى الن ر إلى العنصر البشري كإستثمار ًحقق عوائد طوًلة األمل.

فأصبحت التحدًات لهذا التحول الرقمي اإلداري مي الضرورًات بالنسبة لكافة من مات األعمال التي 
تسعي إلى تطوًر وتحسًي خدماتها وتسهًلها .. فالتحول الرقمي ًمس إدارة الموارد البشرًة كبداًة في 
أي من مة ومي ثم إلى األقسام األخرى في المن مة .. وهنا سنسلط الضوء على الخدمات التي ًمكي 
لإلدارة الرقمًة تقدًمها للزبائي ) المو فًي في المن مة هم زبائي وًحتاموي إلى هذ  الخدمات ولًس 
المقصود فقط أفراد مي خارج أي من مة أو مؤسسة .. الممً  هنا زبائي لهذ  الخدمات أو بع  مي 

 هذ  الخدمات ( ..

فأصبح التحول الرقمي للموارد البشرًة هو التحول في عملًات وو ائف إدارة الموارد البشرًة  وذلك 
باستخدام البًانات لتومًه ممً  مماالت الموارد البشرًة مثل كشوف المرتبات  والمزاًا  وإدارة األداء  

 والتعلم والتطوًر  والمكافآت والتقدًر  والتو ًف.

 

وهناك عناصر معينة يجب أخذها بعين اإلعتبار عند البدء بالتحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية 
 وهي:

 وض  هدف معًي إلدارة الموارد البشرًة لسًر العمل عند التحول الرقمي.

 الت ًًرات والتحدًات عند التحوًل إلى اإلدارة الرقمًة.

 وتحوًلهم إلى مو فًي رقمًًي.  إشراك الممً  في عملًة التحول الرقمي

عدم المبال ة عند التحوًل الرقمي ولتكي المعامالت والخدمات سلسلة ولًر معقدة وقابلة للتمرًر 
 والتفعًل.

وأهمًة الرقمًة إلدارة تفعًل التفكًر اإلبداعي إلنماي سًر المعامالت في التحوًل إلى اإلدارة الرقمًة
 الموارد البشرًة.

على  إدارة الموارد البشرًة تقًًم األداء الو ًفي في تطبًق تقنًات اإلدارة الرقمًة وماهزًتها ومدى 
 نماحها وتحدًثها متى لزم األمر.

 بناء الثقافة الرقمًة بًي ممً  المو فًي والمسئولًي وتدرًب الصف األول.

 

 ؟ما هي أهداف تطبيق اإلدارة الرقمية إلدارة الموارد البشرية 

 

  اإلدارة الرقمًة في الموارد البشرًة ستعمل على سهولة حصول المدراء والمو افاًاي والاماسائاولاًاي
على الخدمات التي ًحتامونها عي طرًق الحاسوب اآللي وشبكاته سواء في العمل أو خارج الاعامال 

 مي منازلهم أو عبر اإلنترنًت أو عبر هواتفهم النقالة.

 

  اإلدارة الرقمًة تتمًز بالشفافًة في التعامل وتحدًد المسئولًات والمهام والعمل على إنهاء المعامالت
 في وقت قصًر وكذلك إنهاء أي أمور سلبًة تتعار  في التعامل م  الكفاءات ال ًر سوًة.

 

 .ًمكي الحصول على خدمات اإلدارة الرقمًة في أي زماي أو مكاي 

 

  تقلًص اإلعتماد على المو فًي ال ًر مدربًي , مما ًشم  الصعود للمستوى العلمي والعملي لإلدارة
 بدوي أوراق ..وال وقت وال مكاي وال زماي محدد.

 

  .إستخدام التقنًات والوسائل الحدًثة تساعد على تطوًر وتحسًي إنتاج اإلدارة وقطاعاتها 

 

  أثناء عملًة التو ًف ًمكي إستخدام الذكاء اإلصطناعي لًس فقط لصالح منا اماة الاتاو اًاف ولاكاي
 أًضا للمتقدمًي إلى الو ائف. ) رام  مقال د. ماسم حامي , خبًر الذكاء اإلمتماعي (.

  

 

 

 يتبع..

March Q1 2022, Issue: Q1/22       



  

23 

         Featured Article  

 

 أمثلة لمؤسسات في البحرين طبقت أدوات اإلدارة الرقمية للموارد البشرية :

 

كما هي دائما مملكة البحرًي سباقة في التطوًر,هناك مهات حكومًة وشركات في القطاع الخاص 
والعام بدأت فعلًا في إستخدام اإلدارة الرقمًة  .. على سبًل المثال ولًس الحصر .. نذكر بعضها في 

 هذا المقال:

 

مثل إدارة المعلومات المنائًة , حًه أطلقت خدمة إصدار شهادة التو ًف الحكومي إلكترونًا. كما تم 
تطبًق إستخدام اإلدارة الرقمًة في بع  أقسام دائرة المرور حًه تم تطبًقه في إرسال الحواده 
البسًطة ودف  رسوم الحاده إلكترونًا .. مما وفر الكثًر مي الوقت والمهد .. ولكي في التطبًقًي ال بد 
أي تكوي هناك متابعات مي الدوائر المعنًة إلضافة أي معلومات أو تمرًر الخدمة إلى مهات معًنة في 

 هذ  الدوائر حسب إحتًاج المعاملة وهكذا... 

 

وكذلك الشركات الكبًرة مثل شركة نفط البحرًي )بابكو (  إستخدمت اإلدارة الرقمًة على سبًل المثال 
ولًس الحصر .. في التو ًف وإرسال السًرة الذاتًة والبًانات إلكترونًا إلى دائرة الموارد البشرًة في 
بابكو وإعطاء طالب الوثًقة رقم كمرم  لمرامعة طلب الوثًفة .. أًضا في هذا التطبًق ال بد مي متابعة 
كل مو ف حسب إختصاصه .. حًه ًمكي ألكثر مي مو ف اإلطالع على  هذ  الخدمة حسب 
الصالحًة التي لدًهم. باإلضافة إلى تقًًم عمل المو ف حًه ًمكي للمو ف أي ًدخل العمل الذي 
أنمز  والتارًخ ومرفقات لعمله إي أمكي .. ستم كل ذلك إلكترونًا .. وبإمكاي المسئول المباشر الموافقة 
على تقرًر  وتقًًمه وإعطاء  الدرمة , وهذا ًدخل في تقًًمه السنوي ولزًادة المو ف السنوًة أو 

 الترقًة حسب البرنامج التدرًبي المعد للمو ف مي قبل دائرته.

 

وكذلك بورصة البحرًي لدًهم تطبًق للمعامالت للمستثمرًي حًه ًمكي للمستثمر أي ًدخل بًانته 
الشخصًة ونوع المعاملة وبإمكاي المستثمر أي ًرى الفوائد والعوائد مي المال مي الشركات والبنوك 
التي إستثمر فًها مي أسهم. وكذلك ًمكي للمستثمر أي ًشتري األسهم التي ًرًدها ومي المهات التي 

 تومد على قائمة بورصة البحرًي اإللكترونًة.

  

وبال شك اإلدارة اإللكترونًة باتت مي اإلدارات المهمة في ممً  مستشفًات والمراكز الصحًة في 
البحرًي وقد تم تطبًق هذ  اإلدارة وًتم اإلست ناء عي الملفات والتقارًر الورقًة روًدا روًدا , حًه أي 

 ممً  التقارًر للمرً  ًمكي ألي طبًب أي ًطل  علًه بممرد إدخال الرقم الشخصي للمرً . 

 

وال ننسى الفنادق وتوابعها إي لم تكي كلها فمع مها تطبق اإلدارة الرقمًة في معامالتها مما سهل األمر 
 على الزوار والسًاي لمملكة البحرًي.

 

 الخالصة :

 

التركًز على كل فرد ودور  في إدارة الموارد البشرًة الرقمًة مي شأنه أي ًساعد إدارة الموارد البشرًة 
على موامهة ممً  الت ًًرات والتحدًات التي تأتي في طرًق المو فًي الرقمًًي الذًي ًشاركوي في 
العمل الرقمي. وإدارة المو فًي رقمًا هو ) في ( ًستحق تعلًمه لمدًر موارد بشرًة .. وإي إدارة 
الموارد البشرًة هي الثروة واألصول وهي عمل ع ًم ومتفرد وتمتلك األصول الفرًدة التي ًمكي 
تحوًلها إلى مًزة تنافسًة .. وبافعل فإي إدارة الموارد البشرًة الرقمًة هي خطوة متمرسة نحو تحقًق 

 األهداف بطرًقة مسئولة وسرًعة وفاعلة.
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 ما هي حوكمة الشركات والحوكمة الرقمية ؟

 

 

 

 

         Featured Article  

 

كمة هي ممموعة مي القوانًي والن م والقرارات التي تهدف الحو
إلى تحقًق المودة والتمًز والحماًة والسرًة في األداء عي طرًق 
 اختًار األسالًب المناسبة والفعالة لتحقًق خطط واهداف الشركة.

لعل أفضل التعرًفات المختصرة الشاملة لمفهوم حوكمة الشركاات 
أنها " ممموعة مي القوانًي والمعاًًر والقواعد التي تحدد العاالقاة 
بًي إدارة الشركة مي مهة وحملة األسهم وأصحاب الاماصاالاح أو 

 األطراف المرتبطة بالشركة مي مهة أخرى".

 ولتبسًط معنى مفهوم حوكمة الشركات نستطً  أي نقول بأنه:

 هو ن ام متكامل للرقابة المالًة ولًر المالًة الذي ًتم عي طرًقه إدارة الشركة والرقابة علًها.

ومما ال شك فًه بأي العالم ًمر بت ًًرات تكنلومًة هائلة ومتسارعة لتوفًر خدمات الحكومة الرقمًاة  حاًاه 
أصبح مي الملحح فهم دقًق الحتًامات ومتطلبات المواطنًي والمقًمًي  كذلك ًنب ي على الحكومة أي تاعامال 
على االستفادة القصوى مي تلك التقنًات والتطورات الحادثة في البًانات الرقمًة مثل الاذكااء االصاطانااعاي 

 وتحلًل البًانات والتخطًط وتقدًم الخدمات.

ومي هنا ماءت ضرورة وض  الحوكمة الرقمًة حتى ًتسنى للمؤسسات واألفراد فهماه وتاطاباًاقاه وحامااًاة 
 البًانات واستخدامها بطرًقة صحًحة ومثلى.

 المصدر: 

 المبادئ واإلطار العام   كتاب حوكمة الشركات :

 رامي كمال النسور: تألًف

 2246أبو بي : هًئة األوراق المالًة والسل  سنة النشر :  : الناشر

زكريا بوعاليبقلم:   

  عضو الجمعية

 

Governance is a set of laws, regulations and decisions that aim to 
achieve quality, excellence, protection, and confidentiality in performance 
by choosing appropriate and effective methods to achieve the company's 
plans and objectives. 
 

Perhaps the best comprehensive short definitions of the concept of corpo-
rate governance as “a set of laws, standards and rules that define the re-
lationship between the company’s management on the one hand and the 
shareholders, stakeholders or parties associated with the company on the 
other hand.” 
 

To simplify the meaning of the concept of corporate governance, we can 
say that: It is an integrated system of financial and non-financial control 
through which the company is managed and controlled. There is no doubt 
that the world is going through massive and rapid technological changes 
to provide digital government services, where it has become urgent to ac-
curately understand the needs and requirements of citizens and resi-
dents, and the government should work to make the most of these tech-
nologies and developments in digital data such as artificial intelligence, 
data analysis and planning and providing services. 
Hence, the need to develop digital governance so that institutions and 
individuals can understand and apply it, protect data and use it in a cor-
rect and optimal manner. 
 
 

What is corporate governance and digital governance? 
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ة التحول الرقم     لحكومة مملكة البحرين       مسير

         Featured Article  

كما هو معروف تعتبر حكومة الاباحارًاي ماي الاحاكاوماات 
الرائدة في تبني الاتاقاناًاات الاماتاقادماة لاخادماة الاماواطاناًاي 
والمقًمًي والشركات وهي مباناًاة عالاى تاوماهاات الاقاًاادة 
لتعزًز التحول الرقمي في القطاع العام  م  التركًاز عالاى 
نماذج التش ًل المومهة نحو الاخادماة والاتاي تاركاز عالاى 

 المواطي.

وفي هذا المقال القصًر سنستعار  لامااذا زادت وتاًارتاه 
 بصورة مفامئة  لًس في المملكة ولكي في العالم أمم  . 

 

م  كاي لدى مملكة البحرًي عادد قالاًال ماي الاخادماات اإللاكاتاروناًاة 2221في البداًة وتحدًدا منذ سنة 
 ووسائل الدف  اإللكتروني  لألسباب التالًة:

 محدودًة الشفافًة في المعامالت الحكومًة 

 محدودًة رضا العمالء 

 محدودًة مشاركة المواطنًي 

 قلة المعرفة الممهور بتكنولومًا المعلومات 

 التكلفة العالًة إلنشاء وصًانة مرافق الخدمات المادًة وحف  المستندات 

 

م  م  بدأ التقدم السرً  فاي ماماال تاقاناًاة الاماعالاوماات واالتصااالت  2222إلى  .222ولكي مي سنة 
أدركت الحكومة سرًعا  أهمًة ودور التكنولومًا في تحساًاي الاقادرة عالاى الاوصاول إلاى الاماعالاوماات 
والخدمات وتقدًمها للممهور. وقد قاد ذلك إلى إنشاء مركز بًانات وطني ممهاز باالاكاامال  تاال  إنشااء 
شبكة بًانات وطنًة آمنة وإصدار بطاقات الهوًة الذكًة للمواطنًي والمقًمًي وإالتفكًر فاي إنشااء هاًائاة 

م واإلستراتًمًات والبرامج الحكومًة والمبنادرات الاماتاعااقاباة 2222الحكومة اإللكترونًة  بدأ مي سنة 
 للخدمات الرقمًة.

  
وساعد تحدًه االستراتًمًة على زًادة الوعي بدور الحكومة اإللكترونًة باًاي الاماواطاناًاي  وتاحاساًاي 
االستثمار في تقنًة المعلومات واالتصاالت في القطاع العام  وإنشاء بنًة تحتاًاة ماتاقادماة لاهاا )خااصاة 
األن مة القائمة على السحاب( للمساعدة في مذب المزًد مي االستثمارات األمنبًة  وتعزًز التعاوي بًي 

 القطاعًي العام والخاص.

م  التركًز على تحسًي التكلفة  تمكنت مبادرات الحكومة اإللكترونًة مي خافا  الانافاقاات الاحاكاوماًاة 
م. وتم تقدًم تقنًات الحوسبة السحابًة على المستوى الوطني  بدعم 2242٪ بحلول نهاًة عام 12بنسبة 

" والتدرًب الذي ترعا  الحكومة للمعنًاًاي. وأثامار الاتاركاًاز الاماساتامار عالاى  مي سًاسة "السحابة أوال 
٪ على أسااس ساناوي فاي مساتاوى اساتاخادام خادماات الادفا  11الحكومة اإللكترونًة عي قفزة بنسبة 

ماو اف.  1.22اإللكتروني. وقد تم وض  وتنفًذ إستراتًمًة وطنًة لألمي السًبراني  مدعومة بتدرًب 
٪ مي المهات الحكومًة تاتافااعال ما  الاماساتاخادماًاي عابار وساائال .8وبحلول نهاًة هذ  الفترة  كانت 

 التواصل االمتماعي.

 

م وامهات الاحاكاوماة تاحادًاات 2222(  في بداًة سنة 48-وعندما بدأت مائحة فًروس كورونا )كوفًد
امتماعًة واقتصادًة مختلفة باإلضافة إلى التحدًات المتعلقة بتكثًف البنًة التحتًة الرقمًة وبناء القدرات 
المؤسسًة إلدارة الكواره واألوبئة الوطنًة وتم مرامعة اإلستراتًمًة الرقمًاة  الاوطاناًاة لاتاواماه هاذا 
التحدي. ولمزًد مي المعرفة ًمكي اإلطالع على تفاصًل أكثر مي هذ  الارحالاة الشاساًاقاة فاي الاتاحاول 

 كمصدر للمعرفة .  Bahrain.bhالرقمي مي على منصة البحرًي اإللكترونًة  

  link وصلة موق  الحكومة اإللكترونًة  لمملكة البحرًي المصدر:  

ن      بقلم م. يوسف أمير
 عضو الجمعية
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The Journey of the digital transformation 
for the government of the Kingdom of Bah-

         Featured Article  

The Government of Bahrain is known as one of 
the leading governments in adopting advanced 
technologies to serve citizens, residents and 
companies. All this is based on the leadership 
directions to promote digital transformation in the 
public sector, focusing on service-oriented and 
citizen-focused operating models. In this short 
article, we will review why the digitization has 
suddenly increased its momentum not in the 

Kingdom alone but around the World.    Initially and specifically since 2004, the King-
dom of Bahrain has had a few electronic services and electronic payments, due to the 
followings: 

 Limited transparency in government transactions  
 Limited customer satisfaction  
 Limited citizen participation   
 Lack of public IT knowledge  
 High cost of establishing and maintaining physical services facilities and doc-

ument preservation 

However, from 2005 to 2022 the rapid progress in Information  Computer Technology 
(ICT) began as the government quickly realized the importance and role of technology 
in improving the kingdom ability to improve the ability to access  information and ser-
vices and provide them to the public. This led to the establishment of a fully equipped 
National Data Centre, followed by the establishment of a secure National Data Net-
work and the issuance of the smart identity cards to the citizens and all residence of 
Bahrain. ...  

The creation of the E-Government Authority began in 2007 with government strategies 
and programs and successive digital service buildings. 

Furthermore, the modernization of the national strategy has helped raise awareness of 
the role of e-government among citizens, improve investment in ICT in the public sec-
tor, and create an advanced infrastructure (especially cloud-based systems) to help 
attract more foreign investment and promote public-private cooperation. 

With a focus on improving cost, the e-government initiatives have reduced government 
expenditures by 30% by the end of 2017.  Also cloud computing technologies have 
been introduced at the national level, supported by the "Cloud First" policy and govern-
ment-sponsored training for those concerned sectors.  

The continued focus on e-government resulted in a 43% year-on-year jump in the level 
of use of e-payment services. A national cyber security strategy was also developed 
and implemented, supported by the training of 3,500 employees. By the end of this 
period, 95% of government agencies were interacting with users via social media. 

When the COVID-19 pandemic began at the beginning of 2020, the Government faced 
on various social and economic challenges as well as challenges related to intensify-
ing digital infrastructure and building institutional capacity to manage national disasters 
and epidemics, and the national digital strategy was reviewed to meet this challenge. 
For more knowledge and more details of this journey of digital transformation, the Bah-
rain.bh platform can be visited as an important source of information. 

 link government Bahrain.bh -Bahrain eReference: 
  

  By Eng. Yousif Amin 

Member 
  By Eng. Yousif Amin 

Member 
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مؤسسة بالهند تمنح الدكتورة لولوه المطلق عضو مجلس 
 0202اإلدارة جائزة القيادة النسائية العالمية 
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م 2222شباط فبراًر  41األحد     

https://www.alayam.com/online/local/947196/News.html 
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 د. لولوه المطلق    

 عضو مجلس اإلدارة
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عضو مملس اإلدارة  د.عبدالحسـي حسـي الدًـري في تلفزًوي 

         Members in News  

 END 

م2222ًناًر  14األثنًي   

https://youtu.be/n7p5vwB-CUE 

حلقة البرنامج كاملة بمودة عالًة على موق  الًوتًوب على الرابط  

 " النتخابات "ال رفة"22الدًري رئًسا  لـ"رًادة 

 

 د.عبدالحسـي حسـي الدًـري في إنتخابات ال رفة التمارًة 

للمزًد مي التفاصًل على الرابط التالي لمرًدة الوطي     

2222فبراًر  29االثنًي    

2222مارس 41االثنًي    
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ح ا  موفق للممً    
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