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The Kingdom of Bahrain has lost an inspirational leader 
on 11th November, 2020, who dedicated his lifetime 
and effort to serving his country and people. His Royal 
Highness Prime Minister Prince Khalifa bin Salman Al 
Khalifa has passed away leaving a great  legacy of wise 
management, valuable directives and significant devel-
opmental achievements which have promoted the king-
dom’s status on the world map. This special edition of 
The Executive newsletter is dedicated to this sad occa-
sion in beloved the Kingdom and Gulf States.   
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Special Edition 

 عدد خاص

  إنا هلل وإنا إليه راجعون      

م  قائًدا ملهًما كرر  0202نوفمبر  11فقدت مملكة البحرين في 
حياته وجهوده لخدمة وطنه وشعبه. توفي صاحب السمو المرلركري 
ً إر راً  رئي  الوزراء األمير خليفة برن سرلرمران لي خرلريرفرة تراركرا
عظيماً من اإلدارة الررشريردة والرتروجريرهرات الرقريرمرة واإلنرجرازات 
التنموية الهامة التي عززت مكانة المملكة على خرريرطرة الرعرالرم. 
هذا اإلصدار الخاص من النشرة اإللكترونية للجمعريرة مرخرصرص  
 لهذه المناسبة الحزينة في  مملكتنا الحبيبة ودوي الخليج العربي .

http://bms-bh.org/newsletters/
mailto:admin@bms.org.bh
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م، عن وفاة األمير خليفة بن سلمان لي 0202نوفمبر  11أعلن الديوان الملكي البحريني، األربعاء، 
عاما بأحد المستشفيات في الواليات المتحدة األمريكية،  58خليفة، رئي  وزراء البحرين عن عمر 

 وفيما يلي نقدم لكم نبذة سريعة عن المرحوم بإذن هللا وفقا لما نقلته وكالة األنباء البحرينية الرسمية.

    تولى األمير الراحي بأواخر خمسينيات ومطلع ستينيات القرن الماضي، مسؤولية مجل
المعارف، فضالً عن رئاسة مالية الحكومة ورئاسة المجل  اإلداري للدولة، وغيرها؛ وتبنى 
العديد من البرامج والخطط التي نقلت البالد قفزات نوعية سواء على صعيد رفع المستوى 
 المعيشي للمواطنين أو على صعيد دعم البنية األساسية للدولة وقطاعاتها االقتصادية المختلفة.

   ُكلف برئاسة مجل  الدولة في سبعينيات القرن الماضي، وقد أُعيدت تسمية هذا المجل  المهم
 بمجل  للوزراء، حيث بدأ عملية التحديث الفعلي والمؤسسي للتنظيم اإلداري الجديد للدولة.

   ترأ  في ال مانينيات والتسعينيات مجلسي السياسات النفطية واالقتصادية وغيرها، التي كانت
بم ابة خطوات نوعية مهمة الستغالي موارد البالد وتوظيفها التوظيف األم ي، وبما يصب في 

 مصلحة مملكة البحرين ومكتسبات أهلها الكرام.

   ناي األمير الراحي عدة جوائز منها جائزة الشرف لإلنجاز المتميز في مجاي التنمية الحضرية
، وجائزة األهداف 0222، وجائزة "ابن سينا" من منظمة اليونسكو عام 0222واإلسكان 

، وجائزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية المستدامة من قبي 0212اإلنمائية لأللفية 
االتحاد الدولي لالتصاالت، ومصادقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على مبادرته بإعالن الخام  

 من إبريي من كي عام ليكون يوًما عالميًا للضمير، وغيرها.

 نبذة سريعة عن المرحوم بإذن هللا األمير خليفة بن سلمان   
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أو م بخبر حزين لم يكن في الباي 0202نوفمبر  11فجعت البحرين صباح يوم األربعاء 
الحسبان، خبر أوجع القلوب والنفو  لكي بحريني بال است ناء، رحمه هللا صاحب السمو 
الملكي األ مير خليفة بن سلمان لي خليفة رئي  الوزراء وطيب هللا  راه وأسكنه فسيح جناته 
وجزاه عما قدم لشعبه ولألمة العربية واإلسالمية خيرالجزاء، لقد كان رحمه هللا ح  
البحرين النابض بالحياة، ورمز التاريخ الماضي والحاضر الذي بنى نهضتها وأرسى 
قواعدها وأساساتها الصلبة والتي نرى  مارها اليوم من خالي هذا اإلزدهار والتقدم والنمو 

 الذي يلفت إنتباه األوساط والمحافي الدولية. 

لقد حظيت بشرف العمي مع سموه عن قرب في جميع المناصب الوزارية التي تقلدتها 
م،حيث كنت 0228وباألخص عندما كنت وزير دولة لشئون مجل  الوزراء في عام 

باستقباي سموه كي صباح وحضور   –مع عدد قليي من المسؤولين   –أتشرف كي يوم 
مجلسه العامر، وخالي هذه المدة تعلمت الك ير عن حكمة سموه في كيفية التعامي مع مجمي 

وخصوصاً إجتماعي به قبي إجتماع  أمور الدولة، وكنت أجتمع مع سموه بشكي شبه يومي، 
مجل  الوزراء كي أطلعه على جدوي األعماي الذي سيتم طرحه، وكان سموه رحمه هللا 
ً لتطوير العمي وإدخاي التكنولوجيا لتحسين جودة العمي ومتابعات قرارات  يشجعني دائما
مجل  الوزراء الموقر. كان سموه رجي دولة من الطراز األوي.  كان يحب وطنه البحرين 
ً من المواطنين ولديه موهبة إست نائية في تذكر األسماء  حباً جماً، وكان قريباً ومحبوبا

 والعائالت البحرينية والخليجية.

ً في مساعدة المحتاجين، وكان في كي جلسة لمجل  الوزراء يوجه  وكان سموه كريما
الوزراء بتلبية احتياجات المواطنين والتواصي مع أصحاب السعادة النواب وكان همه 

إن الحديث عن مناقب الفقيد لن تكفيها األقالم  الشاغي خدمة الوطن والمواطنين. 
والصفحات، وإن القلب ليحزن والعين لتدمع على فراقه، رحم هللا األمير الوالد صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان، اللهم تغمد هذا الرجي العظيم بواسع رحمتك وأسكنه 
فسيح جناتك وإجعي قبره روضة من رياض الجنة، اللهم أدم عمله بصالح ذريته من بعده 
وبكي عمي صالح كان يتقرب فيه إليك، عظم هللا أجر القيادة الرشيدة وعائلة الفقيد الغالي 

 والعائلة المالكة وأجرنا جميعاً في فقده.

  

 د. عبدالحسين بن علي ميرزا 

 الرئيس الفخري    

 الشيخ األمير خليفة بن سلمان لي خليفة هللا يرحمه ويغمد روحه الجنة. 

لقد كان األمير الراحي دولة بكي معاني الكلمة فقد دار البالد والعباد على أحسن صورة 
لإلرتقاء بنظامها ومواطنيها فقد أس  دولة حدي ة وجعلها تضاهي كبرى الدوي مع صغر 
جحم دولة البحرين. لقد كان على دراية تامة بالعوائي البحرينية ويتواصي معهم وجميع 
النا  مرحبين لحضور مجلسه اإلسبوعي لمناقشة أمور البلد وتذليي العوائقلإلرتقاء بخدمات 

 الوزارات ومساعدة المحتاجين والفقراء. 

لقد كان دائماً حريص على عالج المرضى في الخارج حين ال يتواجد العالج داخي البالد. 
رجي عظيم يزور المدن والقرى وحريص على اإلستماع للقبائي وحي مشاكلهم. هللا يرحمك 

 يا أمير خليفة.

 

 د.عادل حمد 

 رئيس مجلس اإلدارة  
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 . خليفة بن سلمان واإلدارة .. وجهان لعملة واحدة

ً قديراً   الفقيد الراحي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان لي خليفة كان إداريا
وضع اللبنات االساسية لالدارة في مملكة البحرين وتأسي  قواعدها.. فخليفة   بجدارة  استطاع

فأظهر الفقيد الراحي صاحب السمو الملكي اهتماماً   .بن سلمان واالدارة وجهان لعملة واحدة
ً في مجاي تنمية القطاع االداري واالهتمام بالتنمية البشرية بكي مجاالتها إليمان سموه  بالغا

االدارة الراشدة هي اسا  العمي الحكومي والخاص على وجه السواء وإن بأن رحمه هللا 
 .اإلهتمام بتنمية العناصر البشرية المؤهلة للعمي االداري من أهم مرتكزات التنمية

نقدر عالياً إهتمام سموه بعمي الجمعية ودعمها وكلنا أمي أن يستمر هذا الدعم من صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد لي خليفة ولي العهد رئي  الوزراء صاحب الرؤية اإلدارية 

 .اللهم إرحم فقيدنا سمو األمير خليفه وأدخله الفردو  األعلي من الجنه .الحدي ة

 إنا هلل وانا اليه راجعون.

 

 علي احمد شويطرأ.  

 األمين العام

بالغ الحزن واألسى بفقيد البحرين رجي الدولة من الطراز األوي الذي كر  حياته لخدمة 
وكان قريباً من نبض الشارع التجاري  الوطن والمواطن وأولى إهتماماً بالغاً ألصحاب األعماي

يستمع لشكاوي التجار ويلتقي بهم بشكي دوري وكلما دعت الحاجة وألمت ملمة بقطاع الماي 
واألعماي، وفي هذا اإلطار أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى مقام حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى لي خليفة عاهي البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وصاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد لي خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى رئي  الوزراء حفظه هللا 
ورعاه، وسمو الشيخ علي بن خليفة لي خليفة نائب رئي  الوزراء وسمو الشيخ سلمان بن خليفة 
لي خليفة مستشار رئي  الوزراء، وجميع أفراد العائلة الحاكمة الكريمة وأبناء الشعب البحريني 
ً في وفاة المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان لي  جميعا
خليفة رئي  الوزراء، داعين المولى عز وجي أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. 
كان لألمير الراحي بصمات واضحة في شتى مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
وفي مختلف المراحي الزمنية قبي االستقالي وبعد االستقالي وكان له تأ ير بارز في شتى 

 مراحي بناء الدولة الحدي ة لمملكة البحرين. 

وختاماً ال يسعنا إال أن نقوي إنا هلل وإنا إليه راجعون متمنين لصاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد لي خليفة ولي العهد رئي  الوزراء الموقر كي التوفيق والنجاح سائلين هللا جلت 
قدرته أن يعينه على تحمي هذه المسئوليات الجسام لمواصلة اإلنجاز والبناء على ما تحقق 

 . وبلوغ المملكة مستويات عالية من الريادة واإلزدهار.

 

 د. عبدالحسن الديري

 عضو مجلس اإلدارة
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رحي رجي الشدائد، رحي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان، فارقنا بوعلي، 
رحي صاحب القلب الحنون الذي يرحب بالجميع ويشد على ايدينا وقت لقاءه ويمسك بنا ال 
يريد فراقنا، يتحدث ويسأي وينظر إلينا نظرة األب الحنون الذي يقوي ألبناءه أخبروني عن 
أحوالكم، أخبروني كيف أنتم وكيف أصبحتم. كنا ندخي وننتظر بفارغ الصبر لقاءه ألن 
لقاءه مختلف دائما لديه شيء جديد يهدينا أياه. قائد فذ وصارم وحنون في نف  الوقت، لديه 
روح جميلة جعلتنا نحبه واآلن نفتقده. لن ننساه ألن كي لقاءاتنا مع سموه يسودها األمي 

 والراحة والمحبة. 

عندما كنا نزوره مع وفد محلي أو دولي يكلم كي شخص ليتعرف عليه ويترك انطباعا 
جميال ال يراه الوفود في شخصية رجي دولة غيره. نعم أتذكر في لخر لقاء بسموه، لما 
ً قرب األب ألبنته يسأي ويستفسر ويوجبنا نحن أبناءه  وصلت للسالم على سموه كان قريبا
بالسؤاي عنا وعن احوالنا. رحلت سيدي ولكن لن ينساك قلب أحبك. رحمك هللا وأسكنك 

 جنات النعيم ومسح على قلوب محبيك.

 

 د. لولوه المطلق

 عضو مجلس اإلدارة 

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه ‘‘قاي تعالى في كتابه المجيد: 
، صدق هللا ’’راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون

فقدت البحرين أغلى الرجاي وأعز الرجاي، فقدت باني نهضتها الحدي ة ومهند    العظيم.
تقدمها. إنها فقدت ابنها البار صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان لي خليفة رئي  
الوزراء )طيب هللا  راه(. الرجي القائد الذي أعطى هذا الوطن كي شيء، أعطاه صحته 
وأعطاه وقته وأعطاه جهده ومنحه إخالصه وُخالصة خبرته وفوق ذلك كله منحه والءه 

 الراسخ الذي كان من مكونات شخصيته وكيانه.

ً بأن اإلنسان البحريني هو ال روة الحقيقية  لقد كان سموه طيب هللا  راه يؤمن إيماناً راسخا
للدولة، فهو صانع تقدمها وتطورها ولتحقيق هذا كان سمو األمير رحمه هللا دائم المساندة 
والدعم والمبادرة لرفع كفاءة المواطن وتأهيله ليكون مهيأ لخدمة بلده في مختلف المجاالت. 
أستذكر في هذا السياق وخالي فترة عملي في ديوان الخدمة المدنية مباركة سموه ودعمه 
القوي لمشروع إنشاء معهد اإلدارة العامة وتوجيهاته بأن تكون هذه المؤسسة بيت التدريب 

 والتطوير وخلق القيادات اإلدارية في مؤسسات القطاع العام.

كان مجل  سمو األمير المدرسة التي نتعلم فيها أنَّ القيادة اإلدارية هي الحكمة وبُعد النظر 
والقدوة. هذا هو الشعور الذي كان يتملكنا ونحن نُنصت إلى سموه وهو يتحدث، كنَّا نُنصت 
في شغف الباحث وانتباه الطالب واهتمام المتعلم. كان ينقي إلينا ُخالصة خبراته وتجاربه في 

 التعامي مع ما يطرأ على الساحة من أحداث ومتغيرات.

ستظي كلماتك تلك منقوشة ”.  انغر  حب هذا الشعب في قلبي وبادلني هذا الشعب المحبة“
في قلوبنا سيدي. رحمك هللا أيها القائد اإلنسان وجعي جنة الفردو  األعلى مقراً ومستقراً 

 لك. إنه سميٌع مجيب الدعوات رب العالمين.

 

 أ. أحمد البحر

 عضو الجمعية
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بما أنني مواطن بحريني  خدمت الوطن وأمضيت خرمرسرة عشرر سرنرة فري وزارة الصرنراعرة 
والتجارة والسياحة، و الث سنوات في المجل  االعلى للنفط، و مان سنوات في كلية البحرريرن 
بوليتكنك، تحت قيادة صاحب السمو الملكي األمير الراحي خليفة بن سلمان لي خليفة طيرب هللا 
 راه وفي كي تلك السنين استسقيت ونهلت من تعاليمه وتوجيهاته القيمة والسديدة الك يرر،والرتري 

 كنت اتابعها من خالي جلسات مجل  الوزراء ومجلسه االسبوعي عن بعد.

وفي ذلك اليوم يالهوي النبأ " نبأ وفاة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان لي خرلريرفرة 
طيب هللا  راه" الذي وقع علينا كالصاعقة، حيث يذهب سموه للعالج ويرجع  مرعرافرى مشرافرى 
بأذن هللا، لكن هذه المرة !!! لم يعد فكان وقع الخبرعلينا  رقريري، وعرم الصرمرت أرجراء الربرالد 
وحزنت النفو  لفقد عزيز على القلب، هي هو شخص عادي؟ ال وألف ال هو أميرنا ومجيرنرا 
وولي نعمتنا من نعومة أظافرنا، ونحن صغار فتحت عيوننا عليه، وهو مسئوي عرن الرجرمريرع، 
ودوره الكبير في حماية البالد، وبذي النفي  والغالي مع االمير الراحي  صاحب العظمة الشيخ 
عيسى بن سلمان للخليفة رحمه هللا، وبعد ذلك مع صاحب السمو جاللة الملك حمد بن عريرسرى 
لي خليفة حفظه هللا، وكان رحمه هللا يترأ  وويكافئ ويكرم ويفتتح المحافي من خالي اعمالره،  
ألي  هو رئي  الوزراء؟ نعم هو خليفة بن سلمان رئي  الوزراء  رحمه هللا، الذي لم يكي ولم 

 يمي وكر  حياته لخدمة بالده العزيز البحرين وأهلها الطيبين.

حب السمو الملكي األمير الراحي خليفة بن سلمان لي خليفة طيب هللا  راه بصمرة فري كري لصا
ميدان، وفي كي انجاز، وفي كي صغيرة وكبيرة تخص وطنه الغالي  البرحرريرن، الرذي شرارك 
في بنائه ونمائه أوال مع ابيه صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد للخليفة طيب هللا  راه و رانريراً 
مع اخيه صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان للخليفة رحمه هللا و ال ا مع ابن أخيره صراحرب 
السمو جاللة الملك حمد بن عيسى لي خليفة حفظه هللا ورعاه فظهر هذا الوطن برمرظرهرر الرعرز 

 والفخروالكرم والتميز للحكم الخليفي.

جل  في مجلر  صاحب السمو الملكي األمير الراحي خليفة بن سلمان لي خليفة طيب هللا  راه 
أبيه من نعومة أظافره في سن السابعة حيث تعلم وحمي المسئولية واألمرانرة والركررم واحرتررام 
الكبير وحسن االستماع  واالهتمام بمشاكي المواطنين الى جانب  اإلهرترمرام برالسريراسرة وإدارة 

 شئون البالد.

هذا هو صاحب السمو الملكي األمير الراحي خليفة بن سلمان اي خليفة طيب هللا  راه، المحنرك 
باالخالق  الحميدة والحزم والحكمة، ولم ينسى واجباته حياي وطنره فري كري مرجراي، وأهرمرهرا 
مجاي التعليم وتطويره إلى االحسن،  فأقتطف خبرات تعليمية ناجحة من بريطانيا، وبذرها فري 
ً أ رمررعرن مرترعرلرمريرن  ً يرانرعرا حقوي تعليمية بحرنية، فشقت لها في تربة التعليم البحريني زرعرا
ناضجين. ولكي جيي حصاد من هذا التعليم الخليفي حتى يومنا هذا.  نعم  م نعم هذا، كان دور 
صاحب السمو الملكي األمير الراحي خليفة بن سلمان لي خليفة طيب هللا  رراه،  فري ترطرويرر 
البالد من كي النواحي العمرانية والصحية واالعإلمية و الصرنراعريرة و االنسرانريرة إلرى جرانرب 
 النواحي السياسية،وأصبح نعم المعلم و أحد أحنك رئي  وزراء في المنطقة وربما في العالم. 

تعازينا القلبية الصادقة لملكنا القائد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى لي خليفرة حرفرظره هللا 
ورعاه، والى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئي  الوزراء األمير سلمان بن حمد لي خليفرة 
حفظه هللا ورعاه و الى سمو الشيخ علي بن خليفة  لي خليفة  نرائرب رئرير  مرجرلر  الروزراء   
والى صاحب السمو الشيخ سلمان بن خليفة لي خليفة مستشار صاحب السمرو رئرير  الروزراء  

 والى أحفاد الفقيد  الراحي وأفراد األسرة الكريمة وشعب البحرين الوفي. 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان اي خليفة  برجرسرده ولركرن ذكرراه وأمرجراده ذهب 
خالدة في عقي الوطن، وفي صفحات التاريخ، يامن أفنيت عمررك ووقرترك فري خردمرة وطرنرك  
الغالي العالي البحرين اليسعنا هنا إلى الرجوع إلى هللا والترحرم عرلرى فرقريرد الروطرن، و حراي 

 لساننا يقوي إنا هلل وإنا اليه راجعون.

 

 م. عبدالرحيم عبدهللا فخرو

 عضو مجلس اإلدارة 
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صورة جماعية الوي مجل  إدارة للجمعية برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن سلمان لي خليرفرة مرع 
م. مرن الريرمريرن مرحرمرد راشرد، راشرد 1221المغفور له األمير خليفة بن سلمان في مجلسه سنة 

فخرو، الشيخ محمد، المرحوم الشيخ خليفة، الشيخ خالد، الردكرترورة ابرترسرام الرعرالري، والردكرترور 
  عبدالحسين بن علي ميرزا.

 

 

المرحوم األمير خليفة بن سلمان كان صاحب نظرة  اقبة وطموحة ل ار بها حما  و قة 
م 1221األعضاء للوصوي بالجمعية ألعلى المستويات عندما قابلناه في مكتبه العامر سنة 

بمناسبة إنشاء  الجمعية وتشكيي مجل  اإلدارة. وقد رحب بأعضاء اوي مجل  إدارة للجمعية 
 وتمنى لهم النجاح و االرتقاء بكي مفاهيم اإلدارة في جميع المجاالت ولكي القطاعات..

 

 محمد راشدأ.  

 عضو مجلس اإلدارة 
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 بقلم: م. صالح طرادة

المقام  GITEX بحكم تخصصي وعملي السابق في مجاي االتصاالت فقد تكررت زيارتي الى معرض جيتك  
سنويا في دبي و من ضمن المواضيع التي لفتت نظري وحصلت على اهتمامي هو استخدام برنامج معلوماتي من 
قبي احدى الجهات الحكومية المشاركة في المعرض و التي لديها اك ر من عشرين الف موظف يمكنها هذا 
البرنامج من التعرف على الموظفين اللذين لم يحصلوا على اية ترقية او حافز او درجة او غيرها من المزايا 
واالستحقاقات المالية خالي عدد من السنوات الماضية و في أي قسم و دائرة و المسمى الوظيفي و أي معلومات 

 BIG DATA. توضح الوضع الحالي وذلك ألتخاد القرارات المناسبة المبنية على تحليي البيانات الكبيرة 

يسمح تحليي البيانات الكبيرة للمحللين والباح ين ومستخدمي األعماي باتخاذ قرارات أفضي وأسرع باستخدام و
 .بيانات لم يكن يمكن الوصوي اليها أو استخدامها من قبي

كما يمكن للشركات استخدام أساليب التحليي المتقدمة م ي تحليي النص، والتعلم اآللي، والتحليالت التنبؤية، 
واستخراج البيانات، واالحصاءات ومعالجة اللغات الطبيعية للحصوي على احصائيات ورؤى جديدة من مصادر 

نحن جميعاً ندرك اهمية االدارة   .البيانات التي لم يتم استغاللها من قبي بشكي مستقي أو مع بيانات المؤسسة الحالية
  إدارة الموارد البشرية   الفعالة للموارد البشرية وخاصة في المؤسسات التي لديها عدد كبير من الموظفين. ولم تعد

مسؤولة فقط عن ملفات الموظفين وتسجيي إجازاتهم وإعداد كشوف رواتبهم، بي تعدت هذا المفهوم ك يراً، حتى 
أصبحت العديد من المنظمات تطلق عليها إدارة رأ  الماي البشري. ولهذه المؤسسات تحديات كبيرة اذا ما ارادت 
معرفة المزيد من الجوانب المتعلقة بإدارة األداء، وتحفيز الموظفين، والمكافآت، والمزايا، والسالمة، والتواصي، 
والتطوير التنظيمي والتوظيف والتدريب ووضع السياسات الشاملة المتعلقة بهم باإلضافة الى وضع االستراتيجيات 

 :تحتوى مجموعة البيانات المتعلقة بالموارد البشريّة علىو .المالئمة لالحتفاظ بهم

االسم، والعنوان، ورقم الهاتف، والحالة االجتماعيّة، ومكان الميالد،  :بيانات ذاتيّة حوي العاملين وتشمي • 
والجن ، والديانة، وتاريخ التعيين، وتاريخ الترقية، وتاريخ العالوات، والمبلغ، وقرارات التأديب والعقوبات، 

 .وقرارات النقي، والُمسمى الوظيفي

شهادة ال انوية العامة أو ما  (ابتداًء من األدنى إلى األعلى، أي من الشهادات المدرسيّة العليا  المؤهالت العلمية:  •
، انتقاالً إلى الشهادة الجامعيّة، وكذلك الدراسات العليا وغيرها، وذكر الدورات التدريببيّة والتأهيليّة، )يعادلها

 .والخبرات العمليّة والمهنيّة بشكي مفصي

األمراض التي ألّمت بالفرد، والعمليّات الجراحية التي أجريت له، واإلجازات  :وتشميبيانات عن حالة الصّحة:  •
 المرضيّة التي حصي عليها.

بيانات  •  .نقاط القوة والضعف في أداء الموظف، ومدى تطور وتحّسن هذا األداء وتشميبيانات تقييم األداء:  •.
البرامج التعليميّة والتدريبيّة التي خضع لها الموظف، والبرامج التدريبيّة المقترحة  :التعلم والتدريب وتشتمي على

 .عليه خالي وجوده على رأ  وظيفته

تتعلق باالستقالة أو إنهاء الخدمات، وحقوق ومكافآت نهاية الخدمة، ابتداًء من التعويضات على كي بيانات عامة:  •
سنة عمي، والتقاعد وغيرها، حسب القانون المعتمد في الدولة التي تقع المنظمة ضمن حدودها إن التطور 
االقتصادي والتطور التكنولوجي الذي ساعد العالم في العقود الزمنية األخيرة في القرن العشرين، وما تبعها من 
تطور في العقد األوي من القرن الواحد والعشرين، هذا التطور استتبع بالضرورة تطوًرا مباشًرا وغير مباشر في 
الموارد البشرية في كافة المنظمات والشركات والمؤسسات والمنشآت، وعلى كافة المستويات اإلدارية والوحدات 

وكان لزاًما على الباح ين واإلدارات العليا في كافة المنظمات والشركات .اإلنتاجية والمالية والتسويقية والبيعية 
والمؤسسات أن تحدد مدى تأ ير هذا التقدم والتطور التكنولوجي على هيكي الموارد البشرية داخي المنظمات 
والشركات، وأيًضا على حجم هذه الموارد البشرية المتوافرة لديها، وحجم الموارد البشرية المناسب الواجب توافره 
لديها، وذلك بهدف إيجاد نوع من الفعالية والكفاءة والتوازن بين كي من التكنولوجيا الواجب امتالكها، وهيكي 

وقد أكدت الدراسات أن هناك عوامي أخرى تحدد حجم الموارد البشرية في   .المنظمة وحجم العمالة الواجب توافره
ومن هذه العوامي هي إنتاجية  .المنظمة أو الشركة بجانب التغير التكنولوجي الذي تلجأ إليه المنظمة أو الشركة

المورد البشري، درجة نمو الموارد البشرية، معدي دوران العمي، متوسط ساعات العمي في األسبوع، مدى رضا 
المستهلكين على السلع والخدمات التي تنتجها أو تقدمها المنظمة أو الشركة، وهذا يدي على معدالت الطلب على 

وإن كان معدي إنتاجية المورد البشري، ودرجة نمو الموارد البشرية يمكن أن يؤديا إلى   هذه السلع وتلك الخدمات 
تقليي فرص التشغيي وزيادة نسبة البطالة في المجتمع، فإن انخفاض أو تقليص عدد ساعات العمي األسبوعية، 
وزيادة الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها وتقدمها المنظمة أو الشركة يؤديان إلى زيادة فرص التشغيي، 

وهناك دراسات تؤكد أن إدخاي أو زيادة االعتماد على التكنولوجيا ال   .ومن  م نقص معدالت البطالة في المجتمع
إن التقدم التكنولوجي وإن كان  .يؤ ر على حجم الموارد البشرية في بعض الصناعات بي يزيد من فرص التشغيي

يصاحبه عند استخدامه ارتفاع في تكلفة اإلنتاج إلى أن الحقيقة الجازمة، أن هذه التكلفة األولية يقابلها انخفاض 
أكبر في التكلفة عند ارتفاع الطاقة اإلنتاجية، وتوفير الرواتب واألجور التي كانت تتقاضاها العمالة أو الموارد 

ومن العوامي التي ساهمت بشكي كبير في التطور في   .البشرية التي تم االستغناء عنها نتيجة إحالي التكنولوجيا
:  إدارة الموارد البشرية  هي

   سهولة التحوي الي تقنيات الحوسبة السحابية  Cloud Computing  

    ادخاي تقنيات الذكاء االصطناعي Artificial Intelligence  في عمليات تحليي البيانات 

   سرعة وسعة شبكات االتصاالت وتوفرها بأسعار مناسبة 

      اإللتزام باالشتراطات الصحية للحد من إنتشار جائحة كورونا 

هذه العوامي مكنت المسئولين في ادارة الموارد البشرية من القيام بواجباتهم عن طريق الهاتف الذكي او االجهزة 
وأصبح من السهي القيام بمعظم الوجبات من أي مكان في العالم وفي أي وقت وهذه من مزايا    Laptopsاللوحية 

 .التقنيات الرقمية الحدي ة

 

  التقنيات الحديثة في ادارة الموارد البشرية
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 في اإلدارة  تحمل درساً بليغاً وممتعاً  قصة  

أقيمت ندوة في إحدى كليات اإلدارة، جاء دور أحد الضيوف وهو رجي أعماي معروف ليلقي كلمته 
 .للطلبة الخريجين

 :بدأ الرجي كلمته قائالً 

لم يكن لدي وقت كاف لكتابة كلمة منمقة أو تحضير عرض تقديمي، لكني سأحاوي في الخم  دقائق 
 .القادمة أن أعطيكم خالصة خبرتي لو ساعدتموني

 

فقط من يريد أن يساعدني فليرفع يده عالياً، هنا رفع عدد قليي من الحضور أيديهم بشيء من التردد، 
 .بينما امتنع اآلخرون

 

 هذه هي حالة التراخي     :فأكمي رجي األعماي كالمه

 .الناتج عن الملي أو عدم ال قة، احترسوا فالتراخي في العمي قد يضيع عليكم فرصاً كبيرة

 

   م أخرج من جيبه ورقة،

  وقاي : هذا شيك بألف دوالر،

  أخذته من إدارة الكلية مقابي تعليمكم شيئاً جديداً،

 .وسوف أمنحه لمن يرفع يده حتى يصي ألعلى نقطة ممكنة

 

 ً  .وعندما وضع توقيعه على الشيك بدأ جميع الحضور باالهتمام ورفع أيديهم عاليا

 

 كان هذا هو التحفيز    :فأكمي الرجي

 .لن تستطيع القيام بأي عمي ما لم تحفز العاملين معك

 

في الدقيقة التالية كان كي واحد من المشاركين يحاوي أن يفوز بالشيك فينظر لمن حوله ويحاوي أن 
 .يجعي يده أعلى منهم

 

 هذه هى المنافسة    :تدخي رجي االعماي مرة اخرى قائالً 

 .قد تبدو صعبة وشرسة لكنها في النهاية تجعي الجميع في وضع أفضي

 

 ً  !هذا لي  عدالً" أنا أقصرهم قامة، وهذا يجعلني في موقف سيء"  :قام أحد الشباب معترضا

 

 يتبع.....

 

  

 المؤلف: غير معروف   



10 

 مختارات 

September Q4 2020, Issue: Q4 /20  

 

 

 :فرد رجي األعماي قائالً  

 .، استمرنعم؛ لديهم ميزات تنافسية مؤقتة ومحدودة ولكن ال تجعلها تحبطك  

 

بعد بضع  واني من المنافسة بهذا الشكي، حتى قام نف  الشاب فوقف فوق المقعد، ورفع يده فأصبح 
 .أعلى ك يراً من باقي المتنافسين

 هذا هو التفكير خارج الصندوق     :شرح الرجي ما حدث قائالً 

 

 .الذي يستطيع أن يجعلك في موقع الريادة، لكنك لن تستمر فيه إال لحظات

 

و فعالً سرعان ما بدأ الجميع في تقليد الشاب بالوقوف فوق المقاعد، ورفع أيديهم حتى تقاربت 
 .المستويات مرة أخرى،  م بدأ البعض في وضع أشياء فوق المقاعد حتى يصلوا لمستويات أعلى

 .هذا هو التحسين المستمر الذى سيضمن لك البقاء في المنافسة    :وهنا علق المحاضر

لم تمض لحظات أخرى من المنافسة الشرسة، حتى اتفق  ال ة من الشباب أن يتعاونوا بأن يحمي 
بعضهم بعضاً حتى يكون أوي واحد منهم في أعلى نقطة،  م يتقاسموا الجائزة في حالة فوزهم، 

 .وهكذا وصلوا الرتفاع غير مسبوق

 هذا هو العمي الجماعي    :شرح الرجي ما حدث قائالً 

 

الذي يبدأ من فرق العمي الصغيرة داخي المؤسسة، ويصي إلى الشراكات الكبيرة والتكتالت 
 .االقتصادية العمالقة

بالطبع تكونت فرق أخرى من باقي المشاركين، ولم يبق أحد يعمي منفرداً، فأصبحت القاعة عبارة 
 .عن مجموعة من الفرق المتنافسة، وكي فريق يحاوي أن يتبع اساليب مختلفة ليتفوق على المنافسين

 

وعندما بدت كي الفرق فى مستويات متقاربة جداً، أسرع شاب من أحد الفرق ليعيد ترتيب زمالئه، 
فيضع األك ر وزناً في االسفي، واألقي في األعلى،  م يشرح لهم وضعهم بين باقي الفرق، ويبث فيهم 

 .الحما  القتراح أفكار جديدة، حتى تمكن فريقه من تحقيق فارق كبير في مستوى االرتفاع

 تلك هى القيادة     :فصاح رجي االعماي

 

 .لن يصي أى عمي إلى مستوى عاي من اإلنجاز، ويحقق أهدافه وغاياته بدون قائد بارع

 .وهنا انتهت الدقائق الخم ، فشكر الرجي الفريق الفائز،  م وضع الشيك في جيبه وهم باالنصراف

 وعندما طلب منه الفائزون الشيك

 التصدق أبداً أنه بإمكانك أن تتعلم مجانا   هذا هو الدر  األخير،   :قاي بهدوء 

  

 . (All Win(هذا هو مبدأ  الكي يكسب أنا رجي أعماي جئت ألبيع لكم خبرتي وهذا الشيك من حقي،

 

 وشوشات جسري عتيق وجد المرجع: الفيسبوك  

 بحث وإعداد: م. يوسف أمي   

 

 

https://m.facebook.com/WashwashatJisriAtieq/photos/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%25
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 تهنئة من األعضاء  لألمير سلمان بن حمد آل خليفة  

م  أمرراً 0202نروفرمربرر  10أصدر العاهي البحريني الملك حمد بن عيسى لي خليفة، بتاريخ 
ملكياً بتعيين ولي العهد نائب القائد األعلى األمير سلمان بن حمد بن عيسى لي خرلريرفرة رئريرسراً 
لمجل  الوزراء. وبهذه المناسبة يزف جميع أعضاء جمعية اإلداريين البحرينيرة أسرمرى ليرات 
التهنئة لسموه ومتمنين له دوام الصحة والعافية والتوفيق وسائلين هللا الرعرلري الرقرديرر أن يرديرم 
على القيادة الحكيمة وافر الصحة والعرافريرة وأن يرحرفرظ مرمرلركرة الربرحرريرن واألمرة الرعرربريرة 

   واإلسالمية بحفظه ورعايته.

رئي  الوزراء الموقر  صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد بن  عيسى لي ولي العهد نائب القائد األعلى   

تولى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد لي خليفة والية العهد لمملكة البحريرن برعرد 
م برعرد ترولري والرده حضررة صراحرب 1222تأديته اليمين الدستورية في التاسع مرن مرار  

الجاللة الملك حمد بن عيسى لي خليفة مقاليد الحكم. تقلد سموه العديد مرن الرمرنراصرب، حريرث 
م ويتولرى اإلشرراف عرلرى ترنرفريرذ 0225يناير  1يشغي سموه منصب نائب القائد األعلى منذ 

السياسة العامة والخطط العسكرية واإلداريرة واالقرترصراديرة والرمرالريرة لرقروة دفراع الربرحرريرن 

 المناصب التي تقلدها سموه:

  يرنرايرر  1م لغرايرة 1222مار   00تقلد سموه منصب القائد العام لقوة دفاع البحرين في
 م.0225

 

  تولى سموه رئاسة المجل  األعلى للشباب والرياضة، الذي يشرف على مجمي نشراطرات
 م.0212م ولغاية 1222يونيو  1الشباب والرياضة في البحرين في 

 

  م لجنة تفعيي مبادئ مرير راق الرعرمري الروطرنري الرتري 0221فبراير من عام  02ترأ  في
اختصت باقتراح التوصيات والسياسات الالزمة لتفعيي للية المبادئ التي نص عليها مي اق 

% ليشكي بعدهرا إطرار 2582العمي الوطني، التي كانت نتيجة االستفتاء الديمقراطي عليه 
عمي يرسم مالمح المستقبي للعملية التنموية في البحرين اعترمراداً عرلرى مربرادئ الشرفرافريرة 
والتعاون والمشاركة الشعبية. وقد أدى المي اق إلى تحوي البحرين إلى مملكة دستورية في 

النواب )المنتخب( و الشورى )الرمرعريرن(  -و إلى تأسي  المجل  الوطني بغرفتيه  0220
 لتم يي مختلف مكونات المجتمع البحريني. وترافق ذلك مع تأسي  المحكمة الدستورية.

 

  م نائباً لرئي  مجل  أمناء مركز البحرين لرلردراسرات والربرحروث  رم 1220عين في عام
م، كرمرا شرغري سرمروه 1222م ولغرايرة 1228أصبح رئيساً لمجل  األمناء في الفترة من 
 م .1222م حتى 1228منصب وكيي وزارة الدفاع ما بين عام 

 

  م نائباً أوي لرئي  مجل  الوزراء لغاية تعييرنره رئريرًسرا 0212مار   11عين سموه في
لسرنرة  12م. وباشر سموه منذ صدور المرسوم الرمرلركري 0202نوفمبر  11للوزراء في 
بتعيينه نائباً أوي لرئي  مجل  الوزراء جهوده لتطـويـر أداء أجرهرـرزة السرلرطرـرة  0212

التنفيذيـة ودعم توجهات الحكومة وبرامجها برئاسة صاحب السمو الملكي األميرر خرلريرفرة 
بن سلمان لي خليفة رئي  الوزراء المروقرر رحرمره هللا، وواصري الرعرمري عرلرى مرواءمرة 
البرامج الحكومية وأولوياتها مع مبادئ مي اق العمي الوطني. وقام سموه بروضرع وترنرفريرذ 
سلسلة من السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز التعاون بين مختلرف أجرهرزة الرحركرومرة 
والعمي على تحقيق الكفاءة اإلنتاجية والرخردمرات الرمرتركرامرلرة، وضرمران الرترنرفريرذ األمر ري 

الستراتيجيات الحكومة نحو التنمية الشاملة. وتم إعادة ترعريريرن سرمروه فري ذات 
    المرجع. م. 0212لسنة  52المنصب بالمرسوم الملكي 

 

 

 

END 
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