
Tel: 22901100 – Ext: 223 – 203 – 247
Fax: 22901180
Email: Cs@kibs.edu.kw
Website: www.kibs.edu.kw

* Early bird offer: KD 285 in additional to one free seat for group registration of 5 seats; for registration 
and payment made until March 7th, 2019.
** To register online please visit our website: www.kibs.edu.kw

Date Time Venue Price Early Bird Registration 
Deadline

April 9th 2019 8:00 am
4:00 pm

Symphony Style 
Hotel

335 KD 285 KD* April 3rd, 2019**

EVENT DETAILS

FOR REGISTRATION
AND MORE INFORMATION:

هاتف: ٢٢٩٠١١٠٠  -  داخلي: ٢٢٣ - ٢٠٣ - ٢٤٧
فاكس: ٢٢٩٠١١٨٠

Cs@kibs.edu.kw :بريد إلكتروني
www.kibs.edu.kw :املوقع اإللكتروني

@ عرض التسجيل املبكر: ٢٨٥ د.ك للمشارك، ومقعد مجاني عند تسجيل خمسة مشاركني، وذلك إذا مت التسجيل وتسديد الرسوم 
حتى ٧ مارس ٢٠١٩.

www.kibs.edu.kw التسجيل عبر اإلنترنت متوفر من خالل موقع املعهد @@

تفاصيل احللقة النقاشية

للتسجيل
وملزيد من املعلومات:

تاريخ االنعقاد

فندق٨ ص - ٤ م٩ أبريل ٢٠١٩
سيمفوني ستايل

٣ أبريل ٢٠١٩ @@٢٨٥ د.ك @٣٣٥ د.ك

عرض التسجيل الرسومالمكانالوقت
المبكر

آخر موعد
للتسجيل

التسجيل  ٨:٠٠ صباًحا.- ٩:٠٠ صباًحا

سمات املرونة يف اإلحالل الرقمي  ٩:٠٠ صباًحا.-١٠:٣٠ صباحًا

كثُرت املناقشات واملناظرات حول عملية اإلحالل الرقمي يف مجال األعمال، غير أنه نادراً ما يتم تعريف مفهوم اإلحالل الرقمي. يف هذه 
احملاضرة سيتم التعرف على كيفية تأثير اإلحالل الرقمي على الشركات واملؤسسات التقليدية، من خالل استحداث أشكال جديدة من 
اإلحالل  عملية  إلى  لالستجابة  واملؤسسات  الشركات  تلك  التي متتلكها  اخليارات  استعراض  إلى  سنتطرق  ثم  للعمالء.  واملنافع  القيم 

الرقمي. وتشمل تلك االستجابة كًال من االستراتيجية االستباقية والدفاعية.

١١:٠٠ صباًحا - ١٢:٣٠ بعد الظهر امليزة االستراتيجية اُحملققة من خالل مرونة األعمال 

بصرف النظر عن االستراتيجية التي يتم وضعها لالستجابة إلى عملية اإلحالل الرقمي، واستكماالً ملا متت مناقشته يف بداية هذه احللقة 
النقاشية، يتعني على أية شركة أو مؤسسة أن تتحلى باملزيد من املرونة، سواًء كانت تنتمي إلى القطاع العام أو اخلاص. وتُعد املرونة 
والقدرة الفائقة على التشكل، من العوامل احلاسمة واألساسية لنجاح القدرة التنافسية يف أية شركة أو مؤسسة، يف ظل التغيرات التي 
تطرأ باستمرار على عاملنا اجلديد. ومع ذلك، فإن العديد من املؤسسات الراهنة ال تتميز باملرونة الكافية، وبالتالي، فهي ُعرضة للتراجع 
أمام اجلهات املنافسة التي تتميز بقدر أكبر من املرونة وسرعة اتخاذ القرار، سواًء كانت تلك اجلهات تنتمي إلى نفس القطاع التي تعمل 
به هذه املؤسسات، أو التي تعمل يف قطاعات أخرى. وسوف نقوم بتحليل وتقسيم عنصر املرونة إلى املكونات التي تُعّبر عن القدرات 
التنفيذ. ثم  القرارات املستنيرة وسرعة  الوعي الشامل وعملية اتخاذ  الالزمة واملطلوبة يف هذا املجال، وتشمل تلك املكونات كًال من: 

سننتقل إلى التعرف على كيفية تعزيز املرونة من خالل بناء القدرات يف تلك املجاالت الثالثة.

١:٠٠ عصرًا - ٢:٣٠ عصرًا ربط االستراتيجية بالتنفيذ 

امتالك  أو  املؤسسات،  به  نقوم  أن  ينبغي  ما  معرفة  النجاح  لتحقيق  يكفي  ال  وبالتالي  حولنا،  من  العالم  يف  الرقمي  االستخدام  يتزايد 
استراتيجية رقمية جيدة أو التحلي باملرونة الكافية ملتابعة تلك االستراتيجية، ورغم ضرورة امتالك املؤسسة لكل تلك العناصر، يتطلب 
األمر أن يكون التنفيذ على أعلى املستويات العاملية، وهو ما سيكون محور النقاش يف هذا اجلزء من احللقة النقاشية. فسوف نستكشف 

ما يلزم تطبيقه لتنفيذ استراتيجية رقمية، من خالل تطبيق سلسلة من القيم يف األنشطة املعقدة.

سوف تتضمن كل محاضرة من احملاضرات الثالث السابقة ورشة عمل، حيث سيقوم املشارك بإنشاء وتقييم سير عملية التحول الرقمي 
اخلاص باملؤسسة التي يعمل بها.

أسئلة وأجوبة ومناقشات عامة  ٢:٣٠ عصرًا- ٣:٣٠ عصرًا

٣:٣٠ عصرًا الغداء 

Registration 8:00 am – 9:00 am

The Dynamics of Disruption 9:00 am – 10:30 am

Digital Disruption is often discussed, but rarely defined. In this session, we will dissect how disruptors 

disrupt traditional companies by building new forms of value for customers. We will then look at the 

options that those companies have to respond to the disruption. This response will include both 

offensive and defensive strategies.

Strategic Advantage through Business Agility 11:00 am – 12:30 pm

No matter the strategy that you build to respond to disruption, as discussed in the opening session, 

as a public or private sector organization you will need to become more agile. Business agility is a 

prerequisite for successful competition in the new world. Yet, many incumbents are not very agile. 

Thus, they are vulnerable to attack from more nimble competitors from both inside and outside their 

industries. In this session, we will break down agility into its component capabilities. These are 

hyperawareness, informed decision-making, and fast execution. We will then explore how you can 

enhance your agility through building capabilities in these three areas.

Linking Strategy to Execution 1:00 pm – 2:30 pm

Knowing what you should do, or having a good digital strategy, and being agile enough to pursue it, 

are necessary but not sufficient conditions for success in an increasingly digital world. You also need 

to be world class at execution, which will be the focus of this session. We will explore what it takes to 

execute a digital strategy across the value chain of a complex business. 

Each of these three sessions will include a workshop component, where you will build and evaluate 

your own organization’s digital transformation journey.

Q&A and General Discussion  2:30 pm – 3:30 pm

Lunch 3:30 pm 

The seminar will be 
conducted in English; 

there will be a first-rate 
simultaneous 

interpretation service 
available for attendees 
requiring this service

ستعقد احللقة النقاشية باللغة 
اإلجنليزية، وسيتم توفير خدمة 

الترجمة الفورية إلى اللغة العربية 
للمشاركني الذين يرغبون بذلك. أهداف احللقة النقاشية:

١. تزويد املشاركني باملعرفة املُعمقة عن مفهوم التحول الرقمي لألعمال، 
التكنولوجيا، ومحاولة  الطنانة يف مجال  الكلمات  آفاق  من خالل جتاوز 
التحول  ملصطلح  املجرد  واالستخدام  التعريف  من  أبعد  إلى  الوصول 

الرقمي لألعمال.
زيادة  أهم األهداف يف مجال األعمال، مثل  إدارة  كيفية  التعرف على   .٢
السوقية  احلصة  وزيادة  األرباح،  وحتقيق  التكلفة،  وتقليل  اإليرادات، 
األدوات  استخدام  خالل  من  وذلك  العمالء،  رضا  وحتقيق  للمؤسسة، 

والتقنيات الرقمية.
٣. سيتم التطرق لكيفية التخلي عن األسلوب التقليدي يف إدارة األعمال، 
واإلطالع على ما يحدث يف قطاعات األعمال املختلفة خارج دولة الكويت 
(اإلقليمية والدولية)، والتعرف على الفرص والتهديدات املصاحبة لعملية 
اإلحالل الرقمي، نظراً إلى ارتباط اإلحالل الرقمي بالواقع العملي جلميع 

املؤسسات، فهو مفهوم ليس بالبعيد عنهم.
Objectives:
1. To give you a deeper insight into digital business 

transformation. This is not a session about 
technology. We will go ‘beyond the buzz-words’.

2. To explore how to drive business value, like 
revenue, cost savings, profit, market share, and 
customer satisfaction from digital tools and 
technologies.

3. To push you ‘outside your comfort zone’, to see 
what is happening away from Kuwait, and to 
recognize the opportunities and threats of digital 
disruption. Digital disruption is not something 
abstract or unconnected to you.



مايكل واد
أسـتـاذ التخطـيــط ا�بـداعـي وا�ستـراتيجـي في مـعـهـد 

التطوير ا�داري

مـديـر الــمــركــز العــالــمــي للـتـحــول الرقمي ل�عمال 
"IMD" في

نشر مايكل واد تسعة كتب، وأكثر من مائة مقال، ويقوم بتقديم 
دائم  عمود  في  ويكتب  المتخصصة،  الدراسات  وإعداد  المحاضرات 
الرقمي، ويظهر بشكل منتظم  في مجلة "فورتشن" حول ا�حالل 
في وسائل ا�عالم الرئيسية. وأحدث مؤلفاته كتاب بعنوان "تنظيم 
ُمتصل  نهج  خالل  من  المتميز  ا»داء  تحقيق  كيفية  التحول: 
واد  مايكل  اختيار  تم  وقد   .٢٠١٩ عام  أوائل  في  نشره  تم  بالتغيير"، 
كأحد أفضل عشرة قادة في الفكر الرقمي في سويسرا من عام ٢٠١٦ 

وحتى عام ٢٠١٨.

ومن موقعه في "آي إم دي" IMD، يدير مايكل واد العديد من البرامج 
المتخصصة في الموضوعات الرقمية، بما في ذلك قيادة عملية 
الرقمي  والتحول  الرقمي،  والتنفيذ  ل�عمال،  الرقمي  التحول 
لمجالس ا�دارات، وا�حالل الرقمي. وقد تم ترشيحه لنيل جائزة 
إدارة  وماجستير  ا»عمال،  إدارة  ماجستير  لبرامج  ُمحاضر  أفضل 
عضو  وهو  التنفيذية.  ا»عمال  إدارة  وماجستير  الدولية،  ا»عمال 
في ثالثة مجالس إدارات شركات كمستشار متخصص في الجانب 
IMD، كان يشغل منصب  الرقمي. وقبل انضمامه إلى "آي إم دي" 
التنفيذية ا»عمال  إدارة  ماجستير  لبرنامج  ا»كاديمي  المدير 

Kellogg-Schulich   في كندا.

Michael Wade
IMD Professor of Innovation and Strategy

Cisco Chair in Digital Business Transformation

Director of the Global Center for Digital 
Business Transformation at IMD
 

Michael Wade has published nine books, more than 
one hundred articles, presentations, and case studies, 
writes a regular column for Fortune on digital 
disruption, and appears frequently in the mainstream 
media. His Latest book is Orchestrating Transformation: 
How to Deliver Winning Performance with a Connected 
Approach to Change, published in early 2019. Michael 
has been named one of the top ten digital thought 
leaders in Switzerland from 2016 to 2018.

At IMD, Michael directs several open programs on 
digital topics, including Leading Digital Business 
Transformation, Digital Execution, Digital 
Transformation for Boards, and Digital Disruption. He 
has been nominated for teaching awards in the MBA, 
International MBA, and Executive MBA programs. 
Michael sits on three company boards as a 
digitally-focused advisor. Prior to joining IMD, he was 
the Academic Director of the Kellogg-Schulich 
Executive MBA Program in Canada. 

www.kibs.edu.kw
@ibs_kuwait
@IBSKuwait 22 90 11 00

22 90 11 80

“THE DYNAMICS
OF DISRUPTION:
WHAT YOU NEED TO KNOW
ABOUT DIGITAL BUSINESS
TRANSFORMATION” 

Seminar by
the International Speaker

MICHAEL WADE
IMD Professor of 
Innovation and

Strategy

April 9th 2019 
Symphony Style Hotel

"سمـات المـرونـة في 
ا�حـالل التكنولوجي:

ما الذي يجب معرفته بشأن 
التحول الرقمي ل�عمال"

حلقة نقاشية

للمحاضر
والبروفيسور

مايكل واد 
أستاذ التخطيط ا�بداعي 
وا�ستراتيجي في معهد 

IMD  التطوير ا�داري

  ٩ أبريل ٢٠١٩
فندق سيمفوني ستايل


