
في هذا التقرير:
 "بيبان 23" يفتح األبواب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  	

استراتيجيات التواصل الفّعال 	

تطبيق "بيبان 23" اإللكتروني 	

التواصل الفّعال... 

دليــل رّواد األعمال لتنمية 
المهــارات واالنطــاق نحــو 

آفــاق جديدة
بيبان: ُفرٌص تصنع الريادة



 بيبان 23:
وجهتك للتواصل 

ـاض، باعتبارهــا الجهــة المســؤولة عــن دعــم وتطويــر ورعاـيـة قطــاع  تعتــز "منشــآت" بتنظيمهــا "بيبــان 23" فــي الرـي
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة، حيث ســيجمع "بيبــان 23" اآلالف من المنشــآت الناشــئة، والمســتثمرين، 
ــم، بحضــور عــدٍد مــن المتحدثيــن الُملهميــن، وورش العمــل  ــن جميــع أنحــاء العال ــاع السياســات، ورواد األعمــال، مــ وصنّ

التثقيفية، وفرص التواصل، ومنصات التمويل.  

زائر
105,000

فرص للحضور 

جلسة مع مستشارين 
ومرشدين مختصين

+4000
فرصة لعرض مشروعك 

عىل المستثمرين

+650

فرصة تطويرية وتدريبية
+20,000

عالمة تجارية مشاركة 
لالمتياز التجاري

+50

ورشة عمل
+300

شركة ناشئة 
محلية وعالمية

+750
متحدث من حول 

العالم

+350
جهة حكومية وخاصة 

ممكنة وداعمة

+120

"بيبان 23" في األرقام 
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التواصل بأبسط الُطرق 
يعد التواصل جزءاً أساسياً من رحلة رائد األعمال نحو النجاح. 

ــاره القــدرة عــى معرفــة األســس، واألفــكار، واالتجاهــات، التــي تحكــم الســوق  يأتــي التواصــل فــي المقــام األول، باعتب
الذي تسعى للدخول له، ثم معرفة من تريد مقابلته، وما هي نقاط االلتقاء بينكم. 

ــن فــي الســوق لتقويــة  ــال الحاليي ــرواد األعم ــق فــرص لل ــان 23" بشــكل أساســي إىل خل ــك، يهــدف "بيب وعــى ضــوء ذل
الروابط، وتمكين رواد األعمال الجدد، من االنسجام مع أقرانهم في هذا المجال.

أهمية التواصل

يُمكــن لــرّواد األعمــال مــن خــال التواصــل؛ الوصــول إىل مــوارد نوعيــة ذات قيمــة ُمضافــة ألعمالهــم، باإلضافــة إىل 
الحصول عى الدعم والفرص التي من شأنها اإلسهام في تعزيز النمو عى الصعيدين الشخصي والعملي.

"بيبان 23" 9 أبواباً رئيسية لرواد األعمال
ستســاعد أبــواب "بيبــان 23" التســعة، المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي تعزيــز مهاراتهــا، والوصــول للتمويــل مــن 

خال البرامج الخاصة التي تُسهم بدورها في تحسين استراتيجيات أعمال أصحاب المشاريع ورّواد األعمال.

 باب االنطاقة: 
رحلة بدء األعمال

 باب التجارة اإللكترونية: 
تقنيات األعمال الرقمية

 باب النمو:
تطوير وازدهار األعمال  

 باب االبتكار:
اإلبداع والتطوير 

 باب التمكين:
جهات داعمة وُمَمكِّنة

 باب الشركات الناشئة: 
مشاريع ريادية واعدة  

 باب االمتياز التجاري: 
توّسع العامات التجارية

 باب السوق: 
خدمات ومنتجات

 باب التمويل:
الحلول التمويلية

الجدـيـدة مســاحة  العالقــات  تخلــق 
كيفيــة  حــول  المعلومــات  لتبــادل 
و  أ  ، د ر ا لمــو ا عــىل  ل  لحصــو ا

مشاركتها. 

التــي  ـات  التحدـي حــل  فــي  اإلســهام  للتواصــل  يمكــن 
ــد األعمــال، خاصــة مــع أصحــاب أعمــال آخريــن  يواجههــا رائ
واســتخدموا  ســابقاً،  ـات  التحدـي نفــس  واجهــوا  الذيــن 

مواهبهم في حلها.

ـادة األعمــال ليســت ســهلة  رحلــة رـي
دائمــاً، ولذلــك، فــإن التواصــل مهــم 
لتمهيــد الطريــق أمــام رّواد األعمــال 
للتواصــل مــع أقرانهــم الذيــن يمضــون 

في رحلتهم نحو النمو والنجاح.
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أسئلة التواصل الخمسة 
ممــا ال شــك فيــه أن البســاطة والوضــوح همــا مفتاحــا التواصــل الفّعــال، وهــو مــا يمكــن صياغتــه بطريقــة هادفــة 
واســتراتيجية باســتخدام األســئلة الخمســة، مــاذا؟ ولمــاذا؟ وأيــن؟ ومتــى؟ ومــن؟ فســواًء كنــت مبتدئــاً أو متمرســاً، فــإن 
هــذا اإلطــار الُمبســط سيســاعدك فــي بنــاء تواصــل فّعــال فــي "بيبــان 23" ومــا بعدهــا، وهــي مــا تُعــد فرصــة فريــدة مــن 
نوعهــا، حيــث يجمــع "بيبــان 23" أكثــر مــن 100,000 زائــر تحــت ســقف واحــد، ممــا يُعــزز مــن فرصتــك فــي التعــرّف عــى 

العديد من الشخصيات من أصحاب الخبرة.

ولتحديد أهدافك التي تسعى لتحقيقها من خال التواصل، يُمكنك اإلجابة عى األسئلة التالية: 

لماذا أنت مهتم؟ 
لماذا تحضر "بيبان 23"؟ 	

بـــ  	 مــا هــي أســباب حرصــك واهتمامــك 
"بيبان 23"؟

مــا هــو هدفــك مــن الحضــور؟ هــل تســعى  	
تقوـيـة  أو  تعرفهــم؟  أشــخاص  لمقابلــة 

الروابط؟ أو تكوين عالقات جديدة؟

هل هناك شخص تتطلع لمقابلته؟ 	

مع من تتواصل؟ 
هــل حــددت األشــخاص الذيــن يمكنهــم  	

مســاعدتك فــي تعزيــز رحلتــك الريادية في 
"بيبان 23"؟

هــل هنــاك أي أشــخاص آخريــن قــد تتطلــع  	
لمقابلتهم؟

عنــك وعــن  	 موجــزاً  أعــددت عرضــاً  هــل 
شركتك؟

ما هو هدفك؟
ــان  	 ــع لتحقيقــه بنهايــة "بيب ــذي تتطل مــا ال

23"؟

أيــن ترـيـد أن تكــون فــي رحلتــك الريادـيـة  	
بعــد "بيبــان 23" مقارنــة بمــا كنــت عليــه 

من قبل؟

األشــخاص  تجــد  أن  يمكــن  أيــن 
المناسبين؟ 

أن  	 التســعة   "23 "بيبــان  ألبــواب  يمكــن 
تســاعدك فــي تحديد األشــخاص المناســبين 
للتواصــل معهــم، ســواء كان ذلــك مــن خــالل 
بــاب  أو  الســوق،  بــاب  أو  التمويــل،  بــاب 
االبتــكار، أو أي بــاٍب مــن األبــواب الســتة 
األخــرى، لتتعــرف أكثــر عــن برامــج وحوافــز 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

متى تتواصل؟

التخطيــط  	 مــن  تأكــد   ،"23 "بيبــان  فــي 
للوقــت المناســب الــذي ســتتمكن فيــه مــن 
استيعاب األفكار الجديدة، والتفاعل معها، 
واستكشــافها بشــكل صحيــح مــع دائرتــك، 
وكذلــك تأكــد مــن اســتغالل الوقــت، وعــدم 
ــات ذات  ــة الموضوع ــة مناقش ــة فرص إضاع

االهتمام المشترك بينك وبين الحاضرين
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كيفية صياغة عرض تقديمي موجز عن نفسك
يعتزم "بيبان 23" احتضان اآلالف من المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، والمســتثمرين، وصنّاع السياســات، و رواد األعمال، 
مــن جميــع أنحــاء العالــم، ممــا يعنــي أن لديــك فرصــة لمقابلــة أشــخاص جــدد كل يــوم، لذلــك فــإن إتقــان فــن تقديــم نفســك، 

وترك انطباع إيجابي دائم عنك، لهما األثر األكبر لتعزيز عاقاتك المستقبلية، القابلة للشراكة والتطور.

وللوصول إىل الطريقة المثىل لتقديم نفسك، كل ما عليك فعله هو اإلجابة عن ثالثة أسئلة قصيرة خالل 30 ثانية.

من أنا؟
قــّدم نفســك مــن خــال ذكــر معلومــة واحــدة مثيــرة لاهتمــام عنــك، تجــذب النــاس وتجعلهــم يرغبــون فــي معرفــة 

المزيد عّما تفعله.

ماذا أفعل؟
مــن الــوارد أن نكــون مــا زلنــا فــي رحلتنــا نحــو تحقيــق األهــداف التــي نســعى لهــا عــى المســتوى العملــي، لذلــك، يكفــي 

أن تتحدث عن اإلنجاز الذي تطمح إىل تحقيقه عى المدى البعيد.

ما هو سؤالي؟
تذكــر أنــك لســت هنــا لمحادثــة قصيــرة فحســب، إنمــا الهــدف مــن العــرض الــذي تقدمــه عــن نفســك وعّمــا تفعلــه، هــو 
الوصــول للمرحلــة الاحقــة: قــد يكــون الحصــول عى بطاقــة عمــل، أو تبادل بريــد إلكترونــي، أو دعــوة للنقاش حول مســألة 

ما، أو الحصول عى فرصة تدريب داخلي، أو مقابلة عمل، وربما شراكة مستقبلية، أو استثمار يحقق النفع المتبادل.

أنــا مها، درســت اللغة اإلنجليزية والهندســة، وعملت عىل إيجاد حلول تقنية تســاعد في تخفيــض تكاليف الكهرباء	 

أنــا أحمــد، درســت التســويق واألدب العربــي، وعملــت عــىل تصميــم مناهــج لــأدب العربــي الحديــث عبــر اإلنترنــت، لمــدة 	 
ثالث سنوات. 

أنا ســارة، درســت الكيمياء الحيوية، وأســهمت في إنتاج أول وجبة برجر نباتي في المدينة التي أعيش فيها. 	 

أنــا مهــا، أعمــل عــىل ابتــكار طريقــة مــن شــأنها تمكيــن ســكان المــدن المختلفــة، مــن تركيــب األلــواح الشمســية بمفردهــم، 	 
للحصول عىل طاقة نظيفة ومستدامة.

أنــا احمــد، أعمــل عــىل تطويــر طــرق لخفــض تكلفــة التعليــم عبــر اإلنترنــت، حيــث يمكــن للجميــع، مــن مختلــف األعمــار 	 
والتخصصات، االستفادة منها.

أنــا ســارة، أعمــل عــىل مشــروع لتوصيــل الطعــام إىل المنــازل، والجديــد فــي هــذا المشــروع، هــو ضــرورة أن يجمــع الطعــام بيــن 	 
طيب المذاق، وانخفاض التكلفة، ومراعاة الضوابط الصحية.

مهــا: لقــد ســمعت الكثيــر عــن التقــدم الــذي أحرزتــه فــي الحصــول عــىل تمويــل لدعــم مشــاريع الطاقــة الشمســية، أود معرفــة 	 
المزيد عن تجربتك، هل يمكنني الحصول عىل بطاقتك؟

أحمــد: لقــد لفــت انتباهــي الســرعة التــي أطلقــت بهــا آخــر منتجيــن لــك عــىل اإلنترنــت، لقــد كان ذلــك فــي أقــل مــن عــام عــىل مــا 	 
أتذكــر، أود أن أعــرف المزيــد عــن كيــف تمكنــت مــن فعــل ذلــك، هــل يمكننــي ترتيــب لقــاء معــك بعــد بيبــان لمناقشــة الموضوع 

أكثر؟

ســارة: لقــد أكلــُت فــي مطعمــك عــدة مــرات، أعجبنــي حرصــك عــىل تقديــم األطبــاق التقليديــة، باإلضافــة ألطباقــك الجديــدة 	 
المميزة، لدّي اهتمام كبير بمعرفة المزيد عن طموحاتك المستقبلية في مجال عملك، هل يمكنني الحصول عىل بطاقتك؟

تذكر بعض هذه النصائح:

كن صادقاً: أظهر اهتماماً وتقديراً حقيقياً لمن يحاورك.	 
كن موجزاً: ألن لدى الناس ثواٍن قليلة لمقابلتك، احرص عىل أن يكون حديثك موجزاً وذا صلة قدر اإلمكان. 	 
كن محدداً: اعرف بالضبط ما تريد إيصاله لمن تتحدث معه.	 
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فن اإلقناع

ــم اآلخريــن،  عــادة مــا يكــون النــاس أقــل تعقيــداَ ممــا يبــدو عليهــم، ففــي النهاـيـة نحــن جميعــاً كبشــرٍ، نَتــوق فــي داخلنــا لتفهُّ
وتقديرهــم لنــا، وألفكارنــا. فــي األعمــال التجاريــة، تُعــد القــدرة عــى البيــع عامــاً أساســياً لنمــو المنشــأة، وســواء أكان المســتَهَدف 
بيــع منتجــات المنشــأة، أو بيــع فكــرة المنشــأة ذاتهــا، فعليــك أن تمنــح لمــن تتحــدث معــه اهتمامــك، وأن تتفهــم رؤيتــه للعالــم، 

وماذا يريد منه، حينها ستتمكن من إقناعه بأنكما تريدان الشيء ذاته، وبالتالي ستتم هذه العملية بنجاح.

إن كان هنــاك ســر واحــد للنجــاح، فهــو يكمــن فــي فهــم 
وجهة نظر الشخص اآلخر

إن العالقــة بينــك وبيــن جمهورك المســتهدف، ليســت 
عالقــة مــن طرف واحد، فقبــل أن تحاول إقناعه بشــيء 
مــا، عليــك أن تتواصــل معــه بشــكل حقيقــي، عبــر 
اإلنصــات الصــادق الحتياجاتــه واهتماماتــه، كمــا أن 

عليك دائماً أن تضع ِقيَمه وأفكاره في االعتبار.

اعرف جمهورك

ممــا ال شــك فيــه، أن طــرح األفــكار مــن زاويــة إيجابيــة، 
يجــذب اهتمــام اآلخريــن، ويمكنــك دائمــاً أن توجِّــه 
عرضــك لشــرح المنافــع التــي ســتعود عــىل جمهــورك 
المســتهدف، مــن خــالل طرح األســئلة عليهــم، وتقديم 
االقتراحــات التــي تلبــي احتياجاتهــم، فحيــن تُبــدي 
اهتمامــك تجــاه اآلخريــن، وتطــرح أســئلتك بطريقــة 
ودودة، مــع الحفــاظ عــىل لغــة جســد إيجابيــة، فــإن ذلك 
ثــك بانفتاحــك وترحيبــك، ممــا ســيجعله  سيشــعر ُمحدِّ

هو اآلخر منفتحاً وُمرحِّباً.

كن متفائاً

ــي  ــع الت ــة البي رســالتك هــي حجــر األســاس فــي عملي
ر،  قــك جمهــورك، ويُقــدِّ ترـيـد إتمامهــا، ولكــي يُصدِّ
ويتعاطــف مــع مــا تقــول، فيجــب أن تكــون رســالتك 
متســقة مــع القيــم األخالقيــة والتجارـيـة، وأن تقــدم 

طرحاً واقعياً ومنطقياً للحقائق.

حدِّد رسالتك

عندمــا يقتنــع جمهورك المســتهدف، أنــك تحرص عىل 
ــة المنفعــة معهــم، فإنهــم عــىل  عالقــة تجاريــة متبادل
الطريقــة، حيــث إن  بنفــس  األغلــب ســيعاملونك 
مراعــاة مصالــح اآلخريــن ووضعهــا فــي اعتبــارك، هــي 
أســهل الُطــرق لكســبهم، واســتمرارهم فــي التعامــل 
معــك، ألنــك تفــي بعهــودك والتزاماتــك تجاهــم، 
فاكتســاب ثقــة جمهــورك، هــو أفضــل مــا يمكنــك 
الوصــول إليــه، وســيتحقق ذلــك عندمــا تقــدم لهــم 
عرضــاً يضمــن حصولهــم عــىل مقابــل حقيقــي، لمــا 

تسعى ألن تحصل عليه منهم.

أعِط قبل أن تأخذ
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عن منشآت 
أُنِشــئت الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة “منشــآت" فــي عــام 2016 بهــدف تنظيــم وتطويــر ودعــم 
ــة  ــة فــي هــذا المجــال، وتســعى الهيئ ــر العالمي ــا يتوافــق مــع أعــى المعايي ــرة والمتوســطة بم قطــاع المنشــآت الصغي
ـادة  لتعزيــز إنتاجيــة القطــاع الخــاص، باعتبــاره أحــد المحــركات الرئيســية لنمــو االقتصــاد الوطنــي، كمــا تســعى إىل زـي

إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة من 20% إىل 35% بحلول عام 2030.

ولتحقيــق هــذه األهــداف، تعمــل الهيئــة عــى تنظيــم العديــد مــن المبــادرات التــي تقــدم حلــوالً حقيقيــًة ألبــرز التحديــات 
التــي تواجــه هــذه الفئــة مــن المنشــآت أثنــاء محاوالتهــا لدخــول الســوق، وعــادة مــا يتــم تقســيم تلــك المبــادرات لبرامــج 
فرعيــة تناســب األنــواع واألحجــام المختلفــة مــن المنشــآت، وباإلضافــة إىل تقديــم الدعــم اإلداري، والتقنــي، والمالــي، 

تعمل الهيئة أيضاً عى دعم جهود التسويق، وتوفير احتياجات الموارد البشرية لتلك المنشآت. 

الرسالةالرؤية

المنشــآت  قطــاع  يكــون  أن 
ركيــزة  والمتوســطة  الصغيــرة 
فــي  االقتصــاد  لتنميــة  أساســية 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
ــا لتحقيــق رؤيــة 2030 ومــا  وُممكّن

بعدها. 

ـارة موقعنــا اإللكترونــي مــن خــالل الرابــط التالــي  لمزـيـٍد مــن المعلومــات، يُرجــى زـي
www.monshaat.gov.sa

www.monshaat.gov.sainfo@monshaat.gov.sa+966 800 301 8888

دعــم نمــو وتنافســية المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل 
بنــاء بيئــة محّفــزة ومجتمــع ريــادي، 
عبــر قيــادة التعــاون مــع شــركائنا 
القطاعيــن  فــي  االســتراتيجيين 
غيــر  والقطــاع  والخــاص  العــام 

الربحي محلياً ودوليـاً.
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