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وزير شئون الكهرباء واملاء يستقبل وفًدا من مجموعة أوريجني
الدكتــور  ســعادة  اســتقبل 
ميــرزا  علــي  بــن  عبداحلســن 
واملــاء  الكهربــاء  شــئون  وزيــر 
مجموعــة  مــن  وفــًدا  مبكتبــه 
مــن  كٍل  يف  متمثــًا  أوريجــن 
الدكتــور أحمــد البنــاء - الرئيس 
أوريجــن  ملجموعــة  التنفيــذي 
اإلدارة  أعضــاء  مــن  وعــدًدا 

املجموعــة. يف  التنفيذيــة 

حيــث تقــدم الوفــد بطلــب رعاية 
ســعادة الوزيــر لـــ "مؤمتــر تطوير 
مــن خــال  القانونيــة  الشــئون 
االبتــكار وتكنولوجيــا املعلومــات 
األوســط  الشــرق  منطقــة  يف 
يف  وذلــك  إفريقيــا"  وشــمال 

الفتــرة مــن ٢٢-٢٣ ينايــر ٢٠١٩ 
- فنــدق الدبلومــات راديســون 

بلــو - مملكــة البحريــن. 
الوزيــر  ســعادة  وتفضــل  هــذا 
رعايتــة  علــى  باملوافقــة 
كمــا  املؤمتــر  لهــذا  الكرميــة 
التــي يبذلهــا  وأشــاد باجلهــود 
أوريجــن  مجموعــة  أعضــاء 

الثقافــة  لنشــر  ســعيهم  يف 
رفــع  يف  واإلســهام  واملعرفــة 
املســتوى الفكــري لــدى األفــراد 
وخــارج  داخــل  واملؤسســات 
بالــغ  عــن  معربــاً  البحريــن، 
ســعادته ومتمنيــاً لهــم املزيــد من 
ــل هــذه  العطــاء واالجنــاز يف مث

املجــاالت.

أوريجــن  مركــز  أطلــق 
للتدريــب البرنامــج التدريبــي 
املتخصــص يف مجــال ريــادة 
األعمــال للمشــاريع الناشــئة 
املعتمــد مــن مؤسســة أوينــغ 
ماريــون كوفمــان - أمريــكا، 
بالتعــاون مــع شــركة إمباكــت 
مينــا - األردن )املمثــل عــن 
مبنطقــة  كوفمــان  مؤسســة 
ــة  الشــرق األوســط(، وحاضن

البحريــن.  -  ACT Pro

وقد شــارك يف البرنامج عدٌد 
مــن رواد األعمــال البحرينــن 
الذيــن تنوعــت أعمالهــم يف 
كمجــال  مختلفــة،  مجــاالت 
الشــحن،  اللوجســتيات، 
التجميــل، الســياحة والســفر، 

وغيرهــا. البنــاء 
كوفمــان  برنامــج  ويقــوم 

 Kauffman  FastTrac
علــى   NewVenture
األعمــال  رواد  تزويــد 
الناشــئة باملهــارات واألفــكار 
الازمــة  واملــوارد  واألدوات 
اخلــاص  مشــروعهم  لبــدء 
وتطويــره. كمــا يســاعدهم يف 
ــادة األعمــال  ــق ري ســلك طري
يف  البــدء  إلــى  الفكــرة  مــن 
املشــروع. وهــو يتكــون مــن ١٠ 

دراســية.   وحــدات 
أن  إلــى  اإلشــارة  وجتــدر 
للتدريــب  أوريجــن  مركــز 
ــع برامــج كوفمــان يُنفــذ جمي
FastTrac لريــادة األعمــال 
 - الناميــة   - )الناشــئة 
التقنيــة( وذلــك ضمــن إميانــه 
بأهميــة قطــاع ريــادة األعمال 
يف دعــم مســتوي االقتصــاد 

العــام.   

أوريجني للتدريب ُيطلق برنامج كوفمان للمشاريع الناشئة

صورة لوفد أوريجني يف ضيافة سعادة وزير شئون الكهرباء واملاء الدكتور عبداحلسني بن علي ميرزا  املوقر
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اســتمراًرا يف دعــم مملكــة البحريــن 
وتطويــر  وتنميــة  واقتصادهــا، 
كوادرهــا البشــرية، ســاهم مركــز 
يف  مؤخــًرا  للتدريــب  أوريجــن 
أصــل  مــن  متدربــن   ٩ توظيــف 
١٣ مــن خريجــي برنامــج شــهادة 
املســتوى   - واملبيعــات  التســويق 
تدريبــي  برنامــج  وهــو  األول. 
معتمــد مــن معهــد إدارة املبيعــات - 
ــل وزارة  ــا ومدعــوم مــن ِقب بريطاني
العمــل وصنــدوق العمــل "متكــن" 
أبنائنــا  مــن  عمــل  عــن  للباحثــن 

البحرينيــن.
وقــد مت توظيــف هــؤالء اخلريجــن 
يف عــدد مــن املؤسســات الرائــدة 
أشــرف،  كمجموعــة  البحريــن  يف 
مركــز  ســويت،  نانــو  محــات 

أوريجــن للتدريــب، باإلضافــة إلــى 
عــدة وظائــف يف قطــاع تصميــم 

والتجميــل. األزيــاء 
ويســلط هــذا البرنامــج الضوء على 
وإدارة  التســويق  أساســيات  أهــم 
األساســية  املهــارات  املبيعــات، 
للتواصــل يف مجــال البيــع، التعــرف 
علــى سلســة البيــع، ِفهــم ســلوكيات 
املفاهيــم  مــن  وغيرهــا  املشــتري 
التــي يركــز عليهــا هــذا البرنامج يف 

األول. املســتوى 
مركــز  أن  إلــى  اإلشــارة  وجتــدر 
يف  ســاعد  للتدريــب  أوريجــن 
توظيــف عــدد كبيــر مــن خريجــي 
أثبتــوا  مختلفــة  تدريبيــة  برامــج 
جدارتهــم وأدائهــم املهنــي واحلــريف 

تدريبهــم. فتــرة  خــال 

توظيف مجموعة من خريجي برنامج شهادة التسويق واملبيعات - 
املستوى األول

صور ملتدربي برنامج التسويق واملبيعات - املستوى األول
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القــوة  أصبــح  الرقمــي  العصــر 
شــتى  يف  للتغييــر  احلركيــة 
الناجتــة  التحــوالت  القطاعــات، 
تصاعــٍد  يف  التطــور  هــذا  عــن 
مســتمر، فقــد قضــت شــركة أبــل 
بعمليــة  لتقــوم  ســنوات   خمــس 
املوســيقى  صناعــة  يف  تغييــر 
الرقميــة، بينمــا قامــت كًا مــن 
شــركة أوبــر )Uber( و آيــر بــي 
إن بــي )Airbnb( بتغييــٍر جــذري 
يف حتويــل وتطويــر قطــاع النقــل 
والضيافــة يف أقــل مــن ســنتن. 

يف الوقــت الــذي يقــوم بــه مختــٌص 
التعطــل  وتيــرة  بقيــاس  مــا 
الرقمــي يف أشــهر، يأخــذ ذلــك 
وأصحابهــا  الشــركات  مــن 
ســنيناً طويلــة ليتكيفــوا كلًيــا مــع 
وطريقــة  األساســية  التغييــرات 
عملهــا. فالتغييــر اإلداري هــو أهم 

الرقمــي.  للتغييــر  عائــق 
بينما تُعد مواكبة التكنولوجيا أهم 
ــة، فنحــُن  ــات األمــور الرقمي أولوي

مــن منظورنــا نؤيــد أن التغيــرات 
وســمات  القيــادة  يف  األساســية 
الكــوادر املســتقبلية املوهوبــة، تُعــد 
مــن األمــور األكثــر أهميــة للشــروع 
للعصــر  املائــم  االنتقــال  يف 

الرقمــي    احلديــث بنجــاح.

نظرة عامة عن 
التحول الرقمي 

واآلثار املترتبة على 
املوارد البشرية

لــم يُعــد التحــول الرقمــي محــور 
بالتكنولوجيــا  املتعلقــن  اهتمــام 
انتقــل  بــل  فقــط،  بهــا  وامللمــن 
خيــرة  إلــى  التقنــي  القســم  مــن 
الصناعــات  كافــة  يف  القياديــن 
محــور  وباتــت  والقطاعــات، 

عاملــي.  اهتمــاٍم 
مــا انفــك العصــر الرقمــي، حتــى 
أصبــح اآلن عتبــة نهــوٍض لعالــٍم 
متطــور أكثــر اتســاعا، عالــٌم مــزود 

بتكنلوجيــا المحــدودة اإلمكانيــات 
وخصوًصــا يف بيئــة العمــل.

العصــر الرقمــي يســير علــى وتيرة 
متســارعة غيــر منقطعــة النظيــر؛ 
ممــا يغيــر مــن أساســيات طريقــة 
يف  ســواًءا  املؤسســات،  عمــل 
القطــاع اخلــاص أو العــام، ويتحتم 
عليهــا موائمــة وتيــرة هــذا التطــور 
مــن خــال طــرح أفــكار جديــدة 
اخلدمــة،  تقــدمي  أســاليب  عــن 
ممــا يؤثــر علــى اخلطــط التــي يتــم 
تصميمهــا لتحســن ورفع مســتوى 

األداء الوظيفــي. 

أضــف إلــى ذلــك األثــر العميــق 
ــى  ــه هــذا التطــور عل ــذي يحدث ال
املهــام الوظيفيــة يف أقســام املــوارد 
املؤسســات  هــذه  يف  البشــرية 
طــرح  يف  تلعبــه  الــذي  والــدور 
املوظفــن  إلدارة  جديــدة  ُســبل 

واألشــخاص.

اآلثار املترتبة على 
االقتصاد الرقمي

بنــاءاً علــى مــا تعمقنــا فيــه مــن 
وظائــف  علــى  املترتبــة  اآلثــار 
املهــم  فمــن  البشــرية،  املــوارد 
التعــرف علــى اآلثــار املترتبــة علــى 
االقتصــاد الرقمــي أيًضــا، وهــي 

كالتالــي:
- تقــع املســئولية علــى مقربــة مــن 
النافــذ بعاقــة  القــرار  متخــذي 
تتجــه  اإلثنتــن:  بــن  مطــردة 
ــي  ــكل تنظيم املؤسســات نحــو هي
أكثــر  وبتركيــز  متــوازي وبســيط 

القــرارات. صناعــة  علــى 
مــن  الكثيــر  اعتــاد  لطاملــا   -
القياديــن التركيز على املخرجات 
التطــور  مــع  العمــل،  بيئــة  يف 
الفرصــة  ســتتاح  التكنولوجــي 
أكثــر للتعمــق يف قيــاس واختبــار 
القــرارات لتصبــح أكثــر مائمــة 
وســرعة  بفعاليــة         وذلــك 

أثر الرقمنة والتطور التكنولوجي على تنمية املوارد البشرية
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أفضــل.
واملرونــة  التنقــل  إمكانيــة   -
املوظفــن  لربــط  عاملــن  أهــم 
بالتطــور الرقمــي. وفًقــا لذلــك، 
داخليــة  تكــون  الكفــاءات  فــإن 
وقابلــة لانتقــال، وكل مايحصــل 
يصــب  املجــال  هــذا  عاملًيــا  يف 
يف اهتمامــات أصحــاب األعمــال 

واملوظفــن.

وبنــاءاً علــى ما تقــدم، فإن معضلة 
ــن تكــون فقــط  املــوارد البشــرية ل
التكاليــف  توفيــر  علــى  قائمــة 
ــوارد  ــل إن امل ــة، ب والقيمــة املضاف
البشــرية قريبــاً ســتختص أكثــر 
ــات  ــرات والتحدي يف طبيعــة املتغي
وموظفيهــا  باملؤسســة  احمليطــة 
بالعالــم  تعلقهــم  الزديــاد  وذلــك 
الرقمــي ومــا يتبعــه مــن تأثيــرات 

علــى األمنــاط التاليــة:

الكبــرى،  الرقميــة  - الصرعــات 
ــا يخــص الفضــاء  ــك م مبــا يف ذل
ــات اخلدمــات  ــي والبيان اإللكترون
وكذلــك   ،)Cloud( الســحابية 
ومــا  االجتماعيــة  التطبيقــات 
يتعلــق بعالــم الهواتــف الرقمــي.

العاملــة  القــوى  مــن  مخــزون   -
يشــمل  مبــا  األجيــال  متعــددة 
جيــل األلفيــة أو اجليــل األول مــن 

الرقميــن. املواطنــن 

واحليــاة  العمــل  بيئــة  دمــج   -
أعلــى  خــال  مــن  العامــة 
واالقتــران  التفاعــل  مســتويات 

املوظفــن. لــدى 

- ظهــور مجموعــة مــن املوظفــن 
التقنيــة  باملهــارات  املؤهلــن 

والرقميــة.

- تصبح الكثير من األعمال حتت 
االضطرابــات  بســبب  الضغــط 

واملعوقــات الرقميــة.

- يغــدو املوظــف كمســتهلك أولــي 
ملــا يقدمــه صاحــب العمــل مــن 

عامــة جتاريــة.

أن  حتتــاج  البشــرية  املــوارد  إن 
ــق  ــر اســتباقية مبــا يتعل تكــون أكث
وتطوراتــه،  الرقمــي  بالتحــول 
هاًمــا  دوًرا  يلعــب  لكونــه  وذلــك 
الرقميــة  الهويــة  تشــكيل  يف 

 . سســة للمؤ

مســتقبلية  خطــة  وضــع  إن 
يعتبــر  العاملــة  القــوة  لقــدرات 

مبــا  األهميــة،  بالــغ  حتــدي 
اختيــار  علــى  القــدرة  ذلــك  يف 
األشــخاص املناســبن للدخــول يف 
الســياق التنظيمــي الديناميكي يف 
املؤسســة، إلــى جانــب مــا يســاعد 
واملســؤولن  احلاليــن  املوظفــن 
الكتســاب املؤهــات التقنية والتي 
عجلــة  بركــب  للحــق  ســتدفعهم 

التطــور.

على املوارد البشــرية أن متتلك أو 
أن تقــوي ثــاث جوانــب أساســية 
رحلــة  بنجــاح  مباشــرةً  متعلقــة 
التطــور الرقمــي، وهــي كمــا يلــي:

-  إعــادة هيكلــة املؤسســة لتتيــح 
املجــال للتحــول الرقمــي.

-  تقبــل اختــاف الفتــرة الزمنيــة 
للمواهــب الرقميــة احلاليــة.

املجــال  يف  القيــادة  تقويــة    -
. قمــي لر ا

مالحظات ختامية:
مــن الواضــح أن العالــم الرقمــي 
لــه وقعــه وتأثيــره علــى كل صناعة 
ذلــك  أســاس  وعلــى  ومؤسســة، 
فــإن إدارة تلــك التحــوالت الرقمية 

حتدد مدى استمرارية املؤسسات 
مــن عدمهــا يف عصــر االندفــاع 
الرقمــي وتطــوره املســتمر. ومــن 
املتوقــع أن كل مؤسســة ســتكون 
لهــا مســاهماتها يف جنــاح عمليــة 
رحلــة التحــول هــذه. ويُعــد هــذا 
توجيهــي  دليــل  مبثابــة  التقريــر 
لتمكــن املؤسســات مــن التأقلــم 
مــع التحــول الرقمــي. ومــع ذلــك، 
إن املرونــة والتدرجيــة هــي املفتــاح 
األساســي لــكل مؤسســة رقميــة 
بإســتمرار  تعمــل  والتــي  حديثــة 
الداخليــة.  قدراتهــا  جتديــد  يف 
أمــا وظائــف املــوارد البشــرية لهــا 
مســؤولية هامــة وحاســمة لقيــادة 
هــذا التغييــر وترجمــة األهــداف 
كفــاءات  إلــى  االســتراتيجية 
ملواكبــة  باســتمرار  إحيائهــا  يتــم 
حتديــات ســوق العمــل وتوجهاتــه.

أثر الرقمنة والتطور التكنولوجي على تنمية املوارد البشرية

"إذا كان للقوى 
العاملة أن تتغير، 

فالبد من تغيير 
محيط العمل أيًضا"
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تطــورات  األيــام  هــذه  خــال  نشــهد 
املتقدمــة،  التكنولوجيــا  يف  حديثــة 
والتــي تخلــق مســارات جديــدة لابتــكار 
ــن  ــا ب ــة م ــل. العاق ــا مثي ــم يســبق له ل
ــكار التقتصــر فقــط  ــا واالبت التكنولوجي
علــى األنظمــة التــي يخترعهــا العقــل 
البشــري، بــل يشــمل ذلك مجــال القانون 

أيًضــا. 
يف  التقــدم  أن  يف  البعــض  سيشــكك 
ضغًطــا  ميــارس  احلديثــة  التقنيــات 
يف  املنخرطــن  أولئــك  علــى  مطــرًدا 
الواقــع  يف  ولكنــه  القانونــي،  املجــال 
تشــكيل  ســيعيد  متاًمــا  العكــس  علــى 

وتغييــر الكثيــر مــن املمارســات القدميــة 
نشــهد ظهــور  نحــن  املجــال.  هــذا  يف 
منــاذج جديــدة يف الفكــر القانونــي وهــذا 
التقــدم املتســارع يف التقنيــات احلديثــة 
جعــل كل شــيء ممكًنــا يف هــذا القطــاع.

أوريجــن  مجموعــة  تنظــم  وعليــه، 
مؤمتــًرا يف "تطويــر الشــئون القانونيــة 
وتكنولوجيــا  االبتــكار  خــال  مــن 
ــة الشــرق األوســط  املعلومــات يف منطق
مــن  الفتــرة  خــال  إفريقيــا"  وشــمال 
فنــدق  يف   ٢٠١٩ ينايــر   ٢٣ إلــى   ٢٢
املنامــة،   - بلــو  راديســون  الدبلومــات 

البحريــن.  مملكــة 

وســيكون املؤمتــر حتــت رعايــة ســعادة 
الدكتــور عبداحلســن بــن علــي ميــرزا - 

وزيــر شــئون الكهربــاء واملــاء املوقــر.
ســوف يســتعرض هــذا املؤمتــر، والــذي 
يُعــد األول مــن نوعــه يف منطقــة الشــرق 
  )MENA( أفريقيــا  األوســط وشــمال 
يطرحهــا  التــي  اإلشــكاالت  بعــض   -
التقــدم التكنولوجــي واالبتــكار يف مجــال 
القانــون. وســيتطرق حملــاور عــدة منهــا: 
االصطناعــي  الــذكاء  ســيغير  كيــف 
القانونــي وممارســاته،  املجــال  مفهــوم 
وماهــو مســتقبل القانونيــن مــع هــذه 
التتقنيــات احلديثــة، وماهــي التحديــات 
القطــاع  يف  ســتتوفر  التــي  والفــرص 
األوســط  الشــرق  مبنطــة  القانونــي 
وشــمال أفريقيــا. كمــا ســيتخلل املؤمتــر 
القانونيــات،  بالنســاء  خاصــة  جلســة 
مــن  كبيــرة  نســبة  يشــكلن  حيــث 
املنطقــة  هــذه  يف  للقانــون  املمارســن 
حيــث أثبتــت بعــض الدراســات أن ٦٠% 
مــن خريجــي القانــون هــن مــن النســاء.
التقنيــة  خبــراء  املؤمتــر  وســيجمع 
القانونيــة وممارســي القانــون واملهتمــن 
بــه مــن مختلــف دول العالــم، كأملانيــا، 
بريطانيا، كندا، أمريكا، شــمال أفريقيا، 

وغيرهــا.  البحريــن  لبنــان،  أوكرانيــا، 
ملناقشــة  منصــة  املؤمتــر  وسيشــكل 
واحللــول  واخلبــرات  األفــكار  وتبــادل 
لتكــون هــذه الفعاليــة مبثابــة انطاقة يف 
الشــرق األوســط للتكنولوجيــا القانونية.
ومــن املتوقــع أن يشــارك حوالــي ٣٠٠ 
فــرد مــن مختلــف املســتويات اإلقليميــة 

والعربيــة والدوليــة يف هــذا املؤمتــر.

عمــل  ورش   ٣ املؤمتــر  وســيتخلل 
متخصصــة يف اليــوم الثانــي ستســلط 
اخلدمــات  أحــدث  علــى  الضــوء 
التــي  القانونــي  املجــال  يف  واملنتجــات 
لهــذا  القدميــة  تُغنــي عــن املمارســات 
األمثــل  القانونــي  واألســلوب  املجــال، 
الــذي يركــز علــى الفــرد وكيفيــة حلــه 
للقضايــا املعقــدة، باإلضافــة إلــى كيفيــة 
والعقــود   Block chain الـــ  تطبيــق 

القانونــي.  املجــال  يف  الذكيــة 
ــد أعــداد  ــد تزاي ــه ق ــر أن ــر بالذك اجلدي
دول  يف  القانونيــة  الشــئون  خريجــي 
مجلــس التعــاون اخلليجــي وبالتالــي فــا 
بــد مــن احتضــان هــؤالء اخلريجــن مــن 
خــال تدريبهــم علــى آخــر مــا توصــل لــه 

ــا. ــم الشــئون القانونيــة عاملًي عل

مؤمتر تطوير الشئون القانونية من خالل االبتكار وتكنولوجيا 
املعلومات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

املؤمتر الصحفي املنعقد حول مؤمتر تطوير الشئون القانونية
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فريقا كالم تيليكوم وتواصل يلتقيان يف فعالية ) الفريق الواحد ( 
أوريجــن  مجموعــة  نظمــت 
الفريــق  بنــاء  )مهــارات  فعاليــة 
كام  شــركة  ملوظفــي  الواحــد( 
وشــركة  البحريــن   - تيليكــوم 
بعــد  الكويــت، وذلــك  تواصــل - 
علــى  تيليكــوم  كام  اســتحواذ 
شــركة تواصــل مؤخــًرا.  ولتعريــف 
أفــراد فريــق شــركة تواصــل علــى 
ــوم  ــق كام تيليك ــراد فري ــي أف باق
اإلدارة  قــررت  البحريــن،  يف 
دعــت  ضخمــة  فعاليــة  تنظيــم 
ــي الشــركتان؛  ــع موظف ــا جمي فيه
للتواصــل والتعــارف وغــرس روح       

الواحــد.  الفريــق 
يف  الفعاليــة  هــذه  نُفــذت  وقــد 
فنــدق رامــي جرانــد – ضاحيــة 
فيهــا  شــارك  حيــث  الســيف. 
أعضــاء اإلدارة ورؤســاء األقســام 
الشــركتان  ماحققتــه  باســتذكار 
املاضيــة،  الســنوات  خــال 
بعــد         لتحقيقــه  وماتتطلــع 

االســتحواذ.  عمليــة 

ــة  ــرة تدريبي ــة فق ــت الفعالي وتخلل
اجلميــع  فيهــا  شــارك  تفاعليــة 
ــرق  ــى شــكل ِف عبــر تقســيمهم عل
مختلفــة. وجــرت املنافســة علــى 
تصميــم أفضــل مشــروع هندســي 
محــدودة       أدوات  باســتخدام 

لــكل فريــق. 
قــدم هــذه الفقــرة املــدرب حســن 
مــن  عــدد  مبســاعدة  شــمس، 

مدربــي مركــز أوريجــن للتدريــب. 
الفريــق  أعضــاء  عمــل  حيــث 
الواحــد فيمــا بينهــم علــى تصميــم 
اخلــاص،  مشــروعهم  وتنفيــذ 
املهــام علــى  بتوزيــع  قامــوا  كمــا 
جميــع األعضــاء ليكــون لــكل فــرد 
عمــل يســهم يف حتقيــق أهــداف 
التوافــق  خــال  مــن  املؤسســة 
واالنســجام مــع أعضــاء الفريــق 

اآلخريــن، وهــذا ماكانــت تهــدف 
لتحقيقــه إدارة كام تيليكــوم قبيل 

تنفيــذ هــذه الفعاليــة.
وقــد أشــاد جميــع أعضــاء اإلدارة 
ورؤســاء األقســام واملوظفــن علــى 
التنظيــم الرائــع الــذي متيــزت بــه 
خــال  مــن  أوريجــن  مجموعــة 
تنفيــذ    يف  التدريبــي  مركزهــا 

هــذه الفعاليــة.



ألبوم الصور

دورة التفكير اإلبداعي ملوظفي شركة فوالذ

فعالية "الفريق الواحد" ملوظفي كالم تيليكوم وتواصل

رئيس مركز  أوريجني للتدريب يحاضر عدًدا من الباحثني عن عمل يف مبنى وزارة العمل والشئون االجتماعية

Sabre متدربو برنامج "اخصائي السياحة والسفر" خالل تطبيق برنامج

زيارة ممثل معهد احملاسبة اإلدارية IMA-بريطانيا ملركز أوريجني للتدريب

فعالية "مهارات بناء الفريق الواحد" ملوظفي شركة اليوسف للصرافة

تكرمي األستاذ عبداإلله رضي حلصوله على الزمالة القانونية يف التوريد واملشتريات

دورة "اإلدارة املكتبية املتقدمة ملوظفي "متكني"
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HRD in the Digital Transformation Era

The 48th IFTDO Confrence and Exhibition - 
Bosnia & Herzegovina

"As per the challenges 
we are facing in the 
work place internally or 
externally, Human Resource 
Development becomes 
more critical and crucial. 
All organisations have at 
least one goal in common, 
which is employing 
competent and motivated 
employees" said by Sanja 
Miovcic - IFTDO President. 
She added: "This need has 

become even stronger as 
organizations grapple with 
the challenges presented 
by a fast-paced, highly 
dynamic, and increasingly 
Hi-Tech and digitalization.
Therefor, Origin Europe is 
organising The 48th IFTDO 
Conference and Exhibition, 
which will be standing as a 
hub to gather employees, 
HR professionals, HRD 
experts together. They will 
be sharing a set of activities 
during the 4 days of the  
conference; to provide 
different opportunities in 
and grasp the skills and 
knowledge needed to meet 
the future of jobs".

The remarkable 48th IFTDO 
conference and exhibition 
will take a place in the Balkan 
region for the first time. It 

will be hosted in the heart of 
the historical Sarajevo city 
– the capital of Bosnia and 
Herzegovina, from 18th – 
20th March 2019.
The conference will attract 
all HR Professionals and 
Specialists from the Balkan 
region, Europe, Middle East 
and MENA region and from 
all over the world. 

The 48th IFTDO Conference 
and Exhibition comes in the 
era of digital transformation 
of all organisations from 
all sectors. With the title 
of “HRD IN THE DIGITAL 
TRANSFORMATION ERA 
-Empowering Future 
Leaders” the conference 
will highlight the role and the 
importance of technology 
for the human resource 
development process, as 

well as the role of HR and 
Training departments in 
supporting technological 
development and refining 
the individuals to become 
fully acquainted in the field of 
technology. It will also focus 
on the impact of integrating 
technology with the work of 
human resources and how 
that technology was formed 
and merged with human 
resources too. 

Numerous of distinguished 
international speakers in 
the field of HR and HRD will 
contribute in inspiring and 
raising the level of excellence 
in the qualifications of HR, 
with a focus on the best 
practices and successful 
transformation stories. 

300+
Participants

30+
Exhibitors

40+ Interactive 
Learning Sessions

20+ Speakers & 
Moderators

5+ International 
Case Studies

Sanja Miovcic - IFTDO President



Origin Training Centre as an accredited Centre provides
the platform to prepare and take your IELTS exam all in one place:

This course, will:
•	 Prepare	you	for	your	IELTS	exam	in	an	extensive	training	session	at	the	right	time.
•	 Learn	about	your	IELTS	test	procedures,	professional	tips,	and	proper	studying	techniques.
•	 15	Hours	of	Interactive	practice	materials	covering	main	skills	of	IELTS:	Listening,	Reading,	Writing,	

and	Speaking.
•	 The	program	contains	training	sessions	with	the	official	IELTS	exam.

Do you wish 
to prepare 
professionally and 
take your IELTS 
Exam in no time?

3 days a week from 6:00 to 9:00pm

Origin training centre 3

Origin Training Centre Launches Kaufmann 
FastTrac Entrepreneurial Programmes
Origin Training Centre 
has launched a leading 
entrepreneurship training 
programme from Kaufmann 
Foundation in USA in 
collaboration with Impact 
MENA Company in Jordan, 
being the affiliate of the 
foundation in the Middle East 
and ACT Pro Incubator – 
Bahrain, being the strategic 
partner.
The programme was 
attended by a number of 
Bahraini entrepreneurs 
who established their new 
venture for less than 5 
years. Entrepreneurs where 
coming from different 
sectors, such as logistics, 
shipping, cosmetics, travel 
and tourism, construction 
and others.
Kauffman FastTrac provides 
aspiring entrepreneurs 

with the skills, ideas, tools 
and resources to start 
and develop successful 
businesses. Emerging 
entrepreneurs are helping 
them get the idea started.
It is worth mentioning that 
Origin Training Centre 
implements a group of 
Kaufman's Entrepreneurship 
programmes, such as New 
Venture, Growth Venture and 
Tech Venture as a part of its 
belief in the importance of 
the entrepreneurship sector.



The Changing Role of People Management 
& Developement in the Digital Age
Digital has been a driving force 
of change across industries; and 
the transformation is accelerating 
– it took five years for Apple to 
transform the music industry 
while Uber and Airbnb profoundly 
reshaped the transportation and 
hospitality sectors in less than 
two years. One can measure 
the pace of digital disruption in 
months while it takes years for 
an organization and its people to 
fully embrace such fundamental 
changes in the way they operate. 

Change management is by far 
the most enduring bottleneck
to digital transformation. While 
technology adoption continues 
to be top of mind in all digital 
things, we advocate in this 
point of view that fundamental 
changes in leadership and talent 
attributes are far more critical to 
successfully embark in the digital 
journey.

A General Overview 
of the Digital 
Transformation and 
Implications on HR

Digital transformation is no longer 
a niche interest as it jumps out 
of the tech department and 
into the boardroom of leaders 
across industries, sectors and 
geographies. 
The current digital age is but a 
stepping-stone in the evolution 
of a world enabled by the 
exponential use of technology in 
the workplace.

The digital age is moving at 
such a fast pace that it is 
fundamentally transforming the 
way organizations operate, be it 
in the private or the public sector, 
and is requiring them to develop 
new ways of thinking about 
service delivery that influence 
the way operating models are 
designed. Hence the profound 
effects on the functions
of the Human Resources 
(HR) departments in these 
organizations and their role in 
identifying new approaches to 
managing people.

Organisational 

Implications of the 
Digital Economy

Prior to diving into the 
implications on HR functions, it 
is important to identify selected 
organizational implications of the 
digital economy:

• Increasingly, responsibility is 
sitting closer to where decisions 
are most effective: Organizations 
are becoming flatter and decision-
making leaner.

• Leaders have always focused 
on outcomes. With the digital 
transformation, there are 
technological enablers that 
make it possible to measure and 
test the soundness of decisions 
quickly and easily.

• Mobility and flexibility are 
crucial for employees to remain 
relevant in the digital economy. 
Accordingly, competencies are 
transferable and internal and 
global movements are more 
appealing to both employers and 
employees.

That being said, the HR dilemma 
no longer lies solely between 
cost savings and value added. 
Instead, HR’s concerns will soon 
be revolving around the changing 
nature of the organization and 
employees becoming increasingly 
digital and influenced by the 
following disruptive themes:

• Digital mega trends, including 
but not limited to, cyber, data, 
cloud, social and mobile.

• A multi-generational workforce 
including Millennials or first-
generation digital citizens.

By: Deloitte documents - www.deloittedigital.com

editOr’s pick4
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• Merging work and life with 
hyper- connected employees.
• Emergence of a new set of 
digitally skilled employees.

• Business models under stress 
from digital disruption.

• The employee being perceived 
as the first consumer
of the employer’s brand.

HR needs to be more pre-
emptive with regard to digital 
transformation as it plays an 
important role in shaping the 
organization’s digital identity. 
It is a challenge and a real 
complexity to plan future 
capabilities of a workforce in the 
digital economy; as is the ability 
to integrate the right people into 
a dynamic organizational context 
and help existing employees 
and leaders gain new digital 
competencies to be able to drive 
transformation.

The three main areas that HR 
needs to acquire or strengthen 
its role in and that are directly 
related to the success of the 
digital transformation journey, are 
outlined below.

•Re-structuring the 
Organization to Enable the 
Digital Transformation.

Prior to initiating the 
transformation, the leadership 
team in any organization must 
align its thought as to what 
digital means to the organization 
and how it will fit into the overall 
business model. 

This alignment will shape the 
digital operating model of the 
organization that is composed 
of aggregated future state digital 
capabilities (i.e., processes, 
people and technologies).
It is HR’s role to map the future 
required digital capabilities and 
where they should be executed 
in the organization.
•Embracing the Digital Talent 
Lifecycle.
The talent plan should be directly 
linked to the digital strategy of 
the organization supporting HR 
in filling the gap between current 
and future digital competencies. 
HR plays an important role in 
managing the talent lifecycle 
in a digital environment, from 
acquisition to development and 
retention.
•Empowering Digital 
L e a d e r s h i p .
Digital leaders play a critical role 
in paving the way for the digital 
transformation and should heavily 
engage and communicate with 
key stakeholders (whether internal 

or external to the organization) 
in deciding, designing and 
delivering the digital organization. 

Digital leaders should set 
clear costs, risks, mitigations 
and benefits of the digital 
transformation and decide on 
types of change management 
interventions that are needed to 
guide the organization through 
the journey.
Hence, leaders should be 
equipped with the adequate 
capabilities to be able to lead and 
manage the journey. 
HR plays an important role in 
enabling digital leaders in the 
organization and equipping them 
with the required essential skills 
and furthering their leadership 
characteristics.

Concluding Remarks
Evidently, digital is impacting every 
industry and every organization. 
That said, managing the digital 
transformation will affect which 
organizations will survive and 
which will not in the era of the 
digitization rush. 

Hence every pillar in an 
organization is expected to 
play its role to contribute to a 
successful journey. This point of 
view provides a step-by-step

approach to enable organizations 
from the inside to cope with the 
digital transformation. 

However, agility and scalability 
are key as a state-of-the-art 
digital organization is one that 
continuously revamps its internal 
capabilities. HR functions have a 
vital and critical responsibility to 
lead the change and translate 
strategic objectives into 
competencies that are constantly 
revived to keep up with business 
challenges and market trends.

“

HR plays an 
important role 
in enabling 
digital 
leaders in the 
organization 
and equipping 
them with 
the required 
essential skills 
and furthering 
their leadership 
characteristics

“
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Origin CEO Meets the Chief Executive 
Officer of CrediMax
Dr. Ahmed Al Bana 
met with Mr. Yousif 
Mirza, the CEO of 
CrediMax company 
at his office, where 
the two discussed 
the importance of 
human resources 
development in the 
work environment. 
Being an essential 
element to improve 
and enhance 
the productivity 
of employees 
and achieve 
organisation’s goals.
They also discussed 
the service sector 
and the importance 
of the level of 
service provided to 

the customers and 
clients, which has 
become one of the 
most critical factors 
for the success of 
any organisation in 
the service sector.
Similarly, Dr. Ahmed 
Al Bana presented a 
book to Mr. Yousef 
Mirza, which was 
authored by the 
American Expert in 
Service Excellence, 
Mr. Shep Hyken, 
who was previously 
hosted by Origin 
Group to deliver 
one of the annual 
customer service 
conferences in 
Bahrain and Oman.
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Trainer’s Recognition for Achieving the 
Chartered Fellowship
The General Manager 
of Origin Training Centre 
has honoured Mr. Abdul 
Ellah Mohammed, CIPS 
programme trainer. The 
award follows the trainer’s 
acquisition of the chartered 
fellowship in procurement and 
supply from the Chartered 
Institute of Procurement & 
Supply – UK.
Worth mentioning that 
Chartered Fellow status 
recognises a select group 
of senior HR and L&D 
professionals who deliver 
sustained long-term business 
performance by leading and 
developing people strategy.
 As a Chartered Fellow Mr. 
Abdul Ellah was committed 

to promoting and sharing the 
highest standards during his 
training in OTC, developing 
all of the trainees to improve 
themselves.
Chartered Fellowship offers 
an exciting platform to affect 
change and engage in the 
big debates with business 
and government policy.
On behalf of OTC, the 
General Manager of the 
Centre expressed his deep 
appreciation to Mr. Abdul 
Ellah for his achievement. 
He stressed that he is one 
of the most professional 
trainers in the centre with 
dedication to his work with 
all due diligence.



THE 7TH ANNUAL LEADERSHIP 
CONFERENCE
3rd March 2019
Muscat - Oman

THE 48TH IFTDO | HRD
WORLD CONFERENCE AND EXHIBITION
Human Resource Development (HRD) in the 
Digital Transformation Era

TECHNOLOGY, INNOVATION AND THE LAW 
IN THE MENA REGION
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Co-Author on Focus
Mohamed Abdulla visited 
Origin Group where he signed 
and handed over Dr. Ahmed 
Al Banna - CEO of Origin - a 
copy of his latest bestseller 
book "The Big Question".  
Abdulla have joined a 
selected group of experts 
and professionals around the
world to co-write the book, 
The Big Question: The World's 
Leading Entrepreneurs and 

Professionals Answer the Big 
Questions to Help You in
Health, Wealth, and Success 
Today!
Dr. Ahmed Al Banna 
expressed his sincere thanks 
and appreciation for the
book and honored him for 
the remarkable impact he 
possesses in coaching, 
speaking and supporting 
success.

Origin Supports #TeamBahrain
Origin family members have 
pledged their support to HRH 
the Crown Prince’s invitation, 
like everyone else in the 
private and public sector, 
to achieve the visions and 
aspirations of the leadership.

The team of Origin gathered 
together showcase the 
agile approach to support 
private-sector driven growth 
in the Kingdom of Bahrain. 

The photo  has confirmed 
it's support with Bahrain’s 
leadership in its quest to 
secure a bright future for the 
homeland and its people.

The management and the 
employees of Origin followed 
the initiative of #Teambahrain  
to contribute to nation 
building and defend Bahrain’s 
gains.

One year has passed 
since our training center 
was awarded with 
the “OUTSTANDING” 
achievement. Through 
which we recalled all the 
tireless efforts we have 
made as a single team.
During this year, the goal was 
to achieve the sustainability 
of this excellence, by 
maintaining the same pace 
and quality of work.
We have been able to 
consolidate our relationships 

with many institutions and 
companies in the public 
and private sectors. We 
also gained the trust and 
confidence of many Bahraini 
job seekers.
I once again thank all the 
stakeholders who supported 
us in this achievement and 
those who still do so.
2018, I call it the year of 
harvesting. Looking forward 
to meeting you next year 
with the new issue.

For any further information,
kindly contact the chief editor:

Ms. SAFA ABDULGHANI
Senior PR & Media Manager

Tel      : +973 17 552 878
Email : safa@origin.com.bh
www.origin.com.bh

Upcoming Events  Editor Message 

Date : 22nd - 23rd January 2019
Venue : Diplomat Radisson Blu Hotel
Kingdom of Bahrain

Date : 18th - 20th March 2019
Venue : Hotel Hills / Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
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Team Building Activity During Al Nooh staff event

OTC Trainers at the end of TOT course

Ashraf Group "Team Building Retreat" In BIC

 PR Proffessional course for "EWA" employees

Team Building activities for "Kalam Telecom" and "Tawasul"

"Problem Solving Skills" course for Batelco employees

Al Hooty Analytics Employees during "Team building skills" Event

 OTC meets a group of Job seekers at Ministry of Labor building


