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1املقدمة

ماذا سنقدم؟



املقدمة



م 2016

املنتدى االقتصادي العاملي
Klaus Schwab

2030رؤية اململكة 
األمري محمد بن سلامن

إعالن التحول عاملياً، و محلياً 



دور املجلس



الفكرة الرئيسة لدور املجلس يف التحول

ات قيادة التحول يف املؤسسات األهلية يف ظل املتغري 
2030العاملية و رؤية اململكة 



ماذا نقصد بالتحول؟



ماذا يحدث اليوم من حولنا؟



أركان التحول

التحول العاملي 
الكبري

خطة التحول 
رؤية اململكة 2020الوطني 

2030



هل العامل اليوم 
مثله قبل كرونا؟



أننستطيعهل
اليومنفكر

؟األدواتبنفس





ماذا يحدث حولنا؟

التغيري املزعزع
Disruptive 

Transformation

4الثورة الصناعية
4th Industrial 

Transformation 

الجيل الرقمي
Digital 

Generation

املؤسسات 
القادمة

New Organization

https://www.google.com.sa/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fww2.frost.com%2Ffiles%2F3514%2F8908%2F0713%2FProduct_Innovation_in_Energy__Environment_Sectors.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkoman.mouldings.co%2Fproduct-innovation%2F&docid=FDzFOj9Tkep-vM&tbnid=jt02UVu_ySArEM%3A&vet=10ahUKEwjTwO-e0tDjAhUcA2MBHS2mBicQMwh-KAAwAA..i&w=300&h=375&itg=1&hl=en&safe=strict&bih=795&biw=1368&q=Product%20innovation&ved=0ahUKEwjTwO-e0tDjAhUcA2MBHS2mBicQMwh-KAAwAA&iact=mrc&uact=8


معلومات كربى
Big Data

تعلم اآللة
Machine Learning

الذكاء االصطناعي 
Artificial Inelegant

ثورة صناعية رابعة
4th Industrial Revolution



قرص عمر املنتج
Short Life Product 

رسيع االنتشار
Fast Spreading

يختفي برسعة
Quickly Disappear

زعزعة
Disruption 



عامل االفرتاض



5مثال 4مثال 3مثال 2مثال 1مثال البيئة

كريم اوبر النقل

شوبنقدروب  التسوق الحي شقردي مرسول هنجرستيشن التسوق

ستي يس يب الراجحييوريب الرصافة

وصفتي صحتي توكلنا الصحة

الجامعة 
االلكرتونية

جامعة الجميع مدرستي التعليم

أدومي كروسريا رواق إدراك التدريب

منصات زوم ، و 
تيمز

العمل الهجني املكاتب 
املشرتكة

املكاتب

الشبكات 
االجتامعية

اإلعالم

أيربنب الفنادق

وقفي املتاجر 
اإللكرتونية

التربع الوطني احسان التربعات

، و شكل التقنيات الناشئة، و بيئات العمل الجديدة
املنظامت القادمة



املؤسسة  
ة املؤسسة املنظمالصلبة

السائلة

أين تقع مؤسساتنا
اليوم؟



تحديات الواقع



الاليقني

منوذج جون كوتر يف 
التغيري

م2021يونيو 

التقلبالتغري الرسيع

تحديات الواقع





ري
غي

لت
ا

الوقت

هانتائج صعب تخيل

(و الفرص) مشاكل التغيري 



ير
غي

لت
ا

الوقت

تسحب للوراء بنظام املؤسسة 
القديم، و عقلية البرش

موجة بالتقنية، و 
العوملة، و عوامل أخرى

(و الفرص) حلول التغيري 



يةتغيري العقل

االبتكار، التعاون

راملشاع+ الجسد + العقل
زيادة + توسيع مدارك

إثارة+شغف + الطاقة 

سلوك

ة عقلي
النامء

رادار النمو
العمل عىل الفرص

افرزا الدوبامين

سلوك
ةحل املشكلة برسع

رادار البقاء

راملشاع+ الجسد + العقل
طفرات من + تركيز ليزري

خوف+ قلق + الطاقة

العمل عىل املخاطر

ة عقلي
ءالبقا



غياب مفهوم 
الرشاقة الطبيعة 

البرشية
البناء املؤسيس

الحايل
التحول 
الرقمي

تحديات الواقع



الحلول



الترسيع و 
التحول

املرونة و 
التأقلم

إعادة البناء

ارشاك صاحب 
املشكلة الفكر القيادي بدل

الفكر اإلداري
الفكر التجريبي مع

الفكر التحلييل 

الحلول



املقاربة 
القدمية

مقاربة لني

كري التفكري الخطي ، مقابل التف
املعقد



منظمة 
منظمة صلبة 

سائلة 

....نننتقل بنمط تفكرينا م



طبيعة التحول املؤسيس

ةمنظمة تقليديمنظمة حديثة



ماذا نحتاج للتحول؟



مهارات الزعزعة

نحتاج تطوير مهارة الحدس مع مهارة املنطق
We need to Develop Intuition skills with logic skills



نحتاج تنظيم مؤسيس مختلف
We need different Institutional 

Organization

فةنحتاج قيمة تنافسية مختل
We need different 

Competitive advantage 

نحتاج رسعة يف أتخاذ القرار
We need quick Decision 

Making

مهارات الزعزعة



التحول الرقمي
Digital 

Transformation  
ةتغيري منط املنظمة الحديث

Change the Concept of New 
Organization Model  

االسرتاتيجية
Strategy 

مواطن التحول
Transformation Spots



ء االندماج و االستحواذ لبنا
القيمة

Merage& Acquisition to 
build Value

تغيري ثقافة املنظمة
Change the Culture of 

Organization

إعادة البناء
Restructuring 

مواطن التحول
Transformation Spots



تغيري الرؤية و املبادرات 
االسرتاتيجية

Change The vision & Strategic 
initiatives 

التحالف املوجه
Guiding Coalition  

بناء االحتياج حول الفرص
Urgency aligned  around 

Opportunities  

مواطن التحول
Transformation Spots



مبادرات اجتامعية واسعة
Broaden Social Initiatives  

مقاربات اجايل
Agile Methodologies  

مواطن التحول
Transformation Spots



املرونة
Resilience 

الثقافة
Culture  

القيادة بدل اإلدارة
Leadership /Management 

مهارات التحول
Transformation Skills



بيئات مستقرة
Stable Environment

منظمة
Organized 

سهل التخطيط
The planning is easy

عالية املوثوقية
Reliable 

أنظمة العمل القدمية
Old Organization System



سيناريوهات التحول



سيناريوهات التحول
TransformationScenarios 

التحول الرقمي سيد املوقف
Digital Transformation Masters 

the Situation 
املنظامت املعتمدة عىل البينات

Data Driven Organization



سيناريوهات التحول
TransformationScenarios 

التحوالت املؤسسية املزعزعة
Disruptive Institutional 

Transformation
استثامر رأس املال البرشي
Human Capital Investment



سيناريوهات التحول
TransformationScenarios 

بيئات العمل املزعزعة
Disruptive Work Environment

التمويل الجامعي
Crowed funding 



سيناريوهات التحول
TransformationScenarios 

القضايا االجتامعية الناشئة
Emerging Social Issues

تعزيز  عقلية االبتكار و دعمها
Fostering & supporting Innovation 

Mindset



سيناريوهات التحول
TransformationScenarios 

القضايا االجتامعيةانسنة
Humanization of Social Issues

قشجاعة التجريب و رسعة التجاوب مع االخفا
Courage to Experiment and Quick 

Response to Failure



سيناريوهات التحول
TransformationScenarios 

االنتقال إىل أدوات التخطيط و التنفيذ و
التقويم و قياس األثر الحديثة

Transition to Modern Planning, Execution , 
Assessment , Impact Measurement Tools

التأسيس لفكر املنظمة املتعلمة
Build The Mindset for Learning 

Organization



التوصيات
Recommendations

يكون محوراً للتحول
Be the Center of Transformation

بناء القدرات البرشية
Human Capacity Building

متكني االبتكار
Enabling Innovation



التوصيات
Recommendations

ناتتأسيس املبادرات املرتكزة عىل البي
Move toward Data base-Driven 

Initiatives 

قةمتكني االنتقال للمنظامت الرشي
Enabling the Transition to Agile 

Organization 



التوصيات
Recommendations
العمل مع الجهات ذات العالقة ملواكبة التحول الحكومي، و 

الخاص
Working with the Relevant Authorities to Keep pace with 

Governmental and Private Transformation

(Fintech)االنتقال إىل  مفهوم الحلول املالية الرقمية 
Moving toward FINTECH Solutions



التوصيات
Recommendations

فقطالتمكني من مبادرات التحول الرقمي و ليس مفهوم االمتتة
Enabling to move toward Digital Transformation
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