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كشركة لتطوير ا�عمال، تقدم BB Holding حلوًلا مبتكرة من خالل ٣ شركات فرعية:

شركة استشارات إدارية وموارد 
بشرية تساعد الشركات على 

تحسين أدائها وأرباحها.

شركة تصميم وإبداع تقدم حلول 
إبداعية متخصصة.

شركة رائدة في مجال التدريب 
والتطوير في منطقة الشرق 

ا�وسط وأفريقيا.
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نبذة عن بي بيزنس 

هنــاك فجــوة بيــن مــا نحــن عليــه اليــوم ومــا يمكننــا 
أن نكــون فــي المســتقبل، واالعتــراف بهــذه الحقيقــة 
ا�فضــل.  نحــو  التغييــر  لتحقيــق  ا�ولــى  الخطــوة  هــو 
ــم  ــو والتعّل ــزة النم ــد بغري ــان يول ــن أن كل إنس ــي حي فف
والتقــّدم، ال يــدرك كل إنســان أن هنــاك المزيــد مــن العلــم 
والمعرفــة، أو قــد ال يجــد ا�دوات والمــوارد التــي يحتاجهــا 

ــا. ــي قدم ــو والمض للنم

ــم  ــز ا�ه ــي الحاف ــة ه ــا أن المعرف ــام ٢٠٠٦ أدركن ــي الع ف
¸بــراز أفضــل إمكانــات المــرء ودفعــه نحــو طريــق النجــاح. 
ــنا،  ــات بأنفس ــل ا¸مكان ــة إدراك كام ــا تجرب ــد خضن ــا ق كّن
ورأينــا كيــف تغّيــرت حياتنــا الشــخصية والعمليــة إلــى 
ا�فضــل. لذلــك أردنــا أن نلهــم النــاس والشــركات لخــوض 
ــم  ــم، وتمكينه ــة به ــل الخاص ــى ا�فض ــر إل ــة التغيي رحل
مــن إحــداث تأثيــر أكبــر فــي حياتهــم ومجتمعاتهــم 

ــره. ــم بأس والعال

About Bbusinesss
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نحــو  المنظمــة  يوجــه  الهامنا...وهومــا  مصــدر  يعــد   :«B» حــرف 
ــو  » ه ــرف « ــه االن. ح ــن علي ــا نح ــاس لم ــو ا س ــتقبل أفضل...ه مس

لقصتنــا. أســتهالل 

تســعى بــى بيزنــس الــى تطويــر عماالئهــا مــن خــالل حقائــب برامجها 
التدريبيــة المتكاملــة وذلك لتحســين كفــاءة وفعاليــة اداء ا عمال.

بــه عمالءنــا، نشــجع التغييــر  الــذى يرغــب  الــى التحــول  للوصــول 
ــا  ــة وموظفيه ــادة المنظم ــالل قي ــن خ ــات م ــاء المؤسس ــد بن ونعي

نحــو أداء أعمــال مبتكــرة وجديــدة.

ــو  ــة، فه ــا التجاري ــن عالمتن ــم م ــزء مه ــو ج ــد ه ــد حــرف «S» الزائ يع
مــن  مهــم  جــزء  فالنجــاح  للنجــاح.   الحقيقــى  المعنــى  يعكــس 
ــة  ــذى نبذل ــث ال ــد الحثي ــى الجه ــوى عل ــا تنط ــا، كم ــفتنا و رؤيتن فلس

ــج . ــل النتائ ــى أفض ــل ال ــات لتص ــاعد المنظم ــي نس ك

4مقدمة
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5 5رؤيتنا - مهمتنا - قيمنامقدمة Vision - Missoin - Values

رؤيتنا 

مهمتنا

VISION

MISSION
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والشــغف  المعرفــة  علــى  قائــم  بــه  نقــوم  مــا  كل 
ا�ساســية  بقيمنــا  التزامنــا  إلــى  با¸ضافــة  واالجتهــاد، 

التاليــة: 

المرونة

النزاهةالفضول التميز

االبتكار

رؤيتنا  - قيمنا
Vision - Values

VALUESقيمنا 



7مفاهيمنا

OUR CONCEPT مفاهيمنا

علــى  مبنــي  دورنــا  بــأن  نؤمــن  فــي  
ــّدم.  ــو التق ــي نح ــر ا¸يجاب ــن والتأثي ــي التمكي مفهوم
أفضــل  يضــم  عمــل  فريــق  بتشــكيل  قمنــا  لذلــك 
الكــوادر لترســيخ مفاهيمنــا ووضــع معاييــر جديــدة 
وأفريقيــا.  ا�وســط  الشــرق  فــي  والتطويــر  للتدريــب 
كمــا أن النهــج الــذي نتبعــه، المبنــي علــى التأقلــم مــع 
ــا  ــا يوجهن ــو م ــات، ه ــدث التقني ــتخدام أح ــداع واس ا¸ب
مــن  يمّكننــا  الــذي  ا¸طــار  ويحــدد  المســتقبل  إلــى 
مســاعدة ا�فــراد والشــركات علــى إطــالق إمكاناتهــم 

الكاملــة.

Our Concept
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COUNTRIES 

MEA REGION

 دولة في
 منطقة

 الشرق ا�وسط
وأفريقيا

OFFICES
 

مكاتب إقليمية 
دبي - القاهرة - 
أبو ظبي - الرياض

ساعة تدريبية

PARTICIPANTS FOR 

ENTERPRISES AND 

ORGANIZATIONS

 متدرب من
 الشركات

 والمنظمات
الحكومية الرائدة

9حقائق Facts
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وتعزيــز  جــذري  تغييــر  إحــداث  بهــدف  رحلتنــا  بــدأت 
ــات.  ــاالت والتخصص ــتى المج ــي ش ــة ف ــاءات المهني الكف
فمــن خــالل رؤيتنــا الواضحــة ونهجنــا القائــم علــى البحــث 
العلمــي، ســعينا إلــى تنميــة مجــال التدريــب والتطويــر 
الشــرق  فــي  المجــال  لهــذا  جديــدة  معاييــر  ووضــع 
ــي  ــا بتبن ــي، قمن ــر تحويل ــداث تغي ــا. و¸ح ــط وإفريقي ا�وس
ــة  ــر قائم ــب وتطوي ــج تدري ــم برام ــي وتصمي ــر منهج فك

والتكنولوجيــا. وا¸بــداع  االبتــكار  علــى 

ــداع،  ــادة، وا¸ب ــارات القي ــى مه ــا عل ــا وبرامجن ــز حلولن ترك
والســعادة.  االســتراتيجية،  وا¸دارة  والتوجيــه،  والتدريــب 
الشــخصية  المهــارات  وتعزيــز  لغــرس  صممــت  وقــد 
والمهنيــة الالزمــة لمــدن المســتقبل الذكيــة والقائمــة 
تقــدم  أنهــا  كمــا  ا�ول.  المقــام  فــي  المعرفــة  علــى 
الفئــات  لجميــع  وتشــاركية  ممتعــة  تعليميــة  تجربــة 

الخبــرة. ومســتويات  والخلفيــات  العمريــة 

What We Do
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Bbusinesss’ Learning & Development 
Programs Will Help you:

•
21

•

•

•

•

•

•

 تم تصميم برامج التدريب والتطوير
في Bbusinesss لتساعدك على:

التميــز فــي عملــك مــن خــالل تعزيــز القــدرات  •
مســتقبلي. منهجــي  فكــر  وتبنــي 

اكتســاب ومشــاركة المهــارات التــي تحتاجهــا  •
والعشــرين. الحــادي  القــرن  فــي  للنجــاح 

«التعلــم  مفهــوم  تعزيــز  فــي  المشــاركة  •
العمــل. مــكان  فــي  المســتمر» 

إدراك كافة امكاناتك المهنية. •

إتقان فن القيادة في العمل. •

تطوير وتمكين مسيرتك المهنية. •

خلق تأثير أكبر في مكان عملك. •

لعب دور أكبر في مجتمعك. •

خدماتنا
What We Do
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What We Do

سلسلة كتب
ا�عمال المصورة كتب الجيب



خدماتنا
What We Do
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الصغــار،  قبــل  الكبــار  مــن  استحســانا  المصــورة  الرســوم  تلقــى 
 Business) ــورة ــال المص ــب ا�عم ــلة كت ــم سلس ــا بتصمي ــك قمن لذل
ــتخدام  ــة باس ــة ممتع ــة تعليمي ــم تجرب Comic Book Series) لتقدي
التكنولوجيــا وا¸بــداع واالبتــكار. وتركــز هــذه السلســلة علــى تطويــر 
وتعزيــز خمــس مهــارات أساســية، وهــي: القيــادة - ا¸بــداع - التدريــب 

والتوجيــه - ا¸دارة االســتراتيجية - الســعادة.

التدريب هو طريقك لتصبح 
قائًدا، وكود ٨٫٠ هو بوابتك 

إلى التوجيه والتدريب بشكل 
ناجح. شارك خالد والجّني في 
رحلة غامرة ستقودك لتعّلم 

أساسيات التدريب.

 (The Compass) البوصلة
هو دليلك لتقييم وتطوير 

مهاراتك ا¸دارية ا¸ستراتيجية 
من خالل برنامج شامل يوفر 

لك كل ا�دوات والمهارات 
التي تحتاجها.

خدماتنا
What We Do

سلسلة كتب
ا�عمال المصورة
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It' حان الوقت ¸طالق العنان 
للقائد فيك وتحقيق حياة 

مهنية ثرية. تم تصميم 
برنامج القيادة من الداخل إلى 

 Leadership Inside) الخارج
Out) لمساعدتك على أن 

تصبح قائًدا ناجًحا في عالم 
المستقبل التنافسي.

السعادة هي حالة ذهنية، 
 The ومن خالل برنامج الكهف

Cave ستتعلم كيفية خلق 
بيئة إيجابية لنفسك وتبّني 

نهجا مبنيا على العقلية 
السعيدة لتخطو نحو التمّيز 

الشخصي والمهني.

ا¸بداع واالبتكار هما في 
صميم النجاح، لذلك قمنا 
بتصميم برنامج زجزاج الند 

(Zigzag Land) كمتجر 
واحد مخصص لتعزيز هاتين 

المهارتين واستخدامهما 
في مكان العمل لالرتقاء 

بمستواك المهني.

خدماتنا
What We Do
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إلــى مكتبــة  لــن تحتــاج  الخــاص  تــود تدشــين مشــروعك  عندمــا 
ــا  ــا قمن ــك، �نن ــداد وإدارة عمل ــط وإع ــة تخطي ــم كيفي ــة لتعل كامل
ــب.  ــم الجي ــة بحج ــب إداري ــي كت ــه ف ــاج معرفت ــا تحت ــع كل م بجم
تغطــي سلســلة كتــب الجيــب BB Pocket Books جميــع المعلومــات 
التــي ستســاعدك علــى إتقــان أي موضــوع بطريقــة فعالــة وفــي 

ــن. ــت ممك ــل وق أق

 انتشــر مفهــوم ريــادة ا�عمــال مؤخــرا وأصبــح المحــرك ا�ساســي لالقتصــاد 
فــي كل دول العالــم، ممــا قادنــا لتصميــم برنامــج خــاص لتأهيــل وتمكيــن 
¸نشــاء  الالزمــة  المهنيــة  النواحــي  كل  البرنامــج  ويشــمل  ا�عمــال.  رواد 

ــئة. ــركات الناش ــين وإدارة الش وتدش

خدماتنا
What We Do

كتب الجيب
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ا�ساســيات،  مــن  والمهنيــة  الشــخصية  المهــارات  تطويــر  أصبــح 
وذلــك الســتيعاب احتياجــات ا�عمــال المتزايــدة والتقنيــات الحديثــة 
ــم  ــس ل ــرات ا�م ــارات وخب ــدة. و�ن مه ــة المتصاع ــر الصناع ومعايي
ــة  ــج الهوي ــم برام ــا بتصمي ــي، قمن ــا الرقم ــع عالمن ــب م ــد تتناس تع
لمســاعدتك علــى تطويــر وإتقــان المهــارات الالزمــة فــي المســتقبل.

21

21

يعــد دور المــرأة فــي العمــل اليــوم أهــم مــن أي وقــت مضــى، لذلــك قمنــا بتصميــم ورشــة هــي 
التدريبيــة لتمكيــن المــرأة العصريــة مــن تجــاوز جميــع القيــود واكتســاب الثقــة وتحقيــق أهدافهــا 

المهنيــة.

إذا كنــت تبحــث عــن برنامــج شــامل لتدريــب رواد ا�عمــال وتطويــر مهاراتهــم ليصبحــوا قــادة 
المســتقبل، فــإن برنامــج ســفير هــو الحــل ا�مثــل لمــا يقدمــه مــن مهــارات أساســية ومهنيــة للقــرن 

ــرين. ــادي والعش الح

 Let’s Go Digital ــج ــل برنام ــك بفض ــوم، وذل ــهال الي ــرا س ــا أم ــتخدام التكنولوجي ــم واس ــح تعل أصب
ــارات  ــتراتيجيات والمه ــات واالس ــالل المصطلح ــن خ ــي م ــم الرقم ــف العال ــى تعري ــدف إل ــذي يه ال

ــرين. ــادي والعش ــرن الح ــا للق ــي تحتاجه وا�دوات الت

خدماتنا
What We Do
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ــالل  ــن خ ــدة م ــة معتم ــهادة مهني ــى ش ــول عل ــك اÝن الحص يمكن
Bbusinesss دون الحاجــة إلــى الســفر، إذ أننــا شــريك ومركــز معتمــد 
�فضــل برامــج التدريــب والتطويــر الدوليــة. تصفــح كتالــوج برامــج 

ــك. ــرب من ــا بالق ــرة حالي ــج المتوف ــدث البرام ــة أح ــركائنا لمعرف ش

• SimSales:
• SimSales Retail: 

يقــدم معهــد القيــادة وا¸دارة (ILM) مؤهــالت عديــدة لمســاعدة ا�شــخاص علــى تطويــر المهــارات 
ا�ساســية للنجــاح. وتعــد Bbusinesss مركــزا معتمــدا لتقديــم البرامــج المطــورة والمعتمــدة مــن 

.ILM

يقــدم معهــد إدارة المشــاريع (PMI) مجموعــة واســعة مــن شــهادات إدارة المشــاريع. كونهــا 
منــدوب إقليمــي للمعهــد العالمــي، تســاعد Bbusinesss النــاس علــى الحصــول علــى شــهادة ال 

.PMP

ــات  ــاكاة للمبيع ــج المح ــدم برام ــة، تق ــل الواقعي ــكان العم ــيناريوهات م ــاكاة س ــتخدام مح باس
(SIMDUSTRY) منهًجــا تعليمًيــا مدفوًعــا بالتكنولوجيــا �ولئــك الذيــن يرغبــون فــي إتقــان فــن 

المبيعــات.
:SimSales -

:SimSales Retail -

خدماتنا
What We Do

o للمديرين      o لموظفي الخطوط ا�مامية
o لقادة الفرق     o لموظفي المبيعات
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أصبحــت التكنولوجيــا فــي متنــاول الجميــع اليــوم، ممــا أتــاح تدشــين 
ــة التــي تســهل تقديــم وتتبــع تدريــب  برامــج التدريــب الرقمــي المرن

موظفيــك وإصــدار التقاريــر والشــهادات.

ــك  ــة وإبقائ ــادل المعرف ــى تب ــة إل ــا العام ــالل برامجن ــن خ ــدف م نه
علــى اطــالع بأحــدث المهــارات الشــخصية والمهنيــة التــي تحتاجهــا 

ــل. ــن العم ــي أماك ف

تــم تصميــم برامجنــا الجماعيــة لمســاعدتك أنــت وفريــق عملــك 
مــن  المزيــد  لتحقيــق  الجماعــة  روح  وتعزيــز  ا�داء  تطويــر  علــى 

النجاحــات.

خدماتنا
What We Do
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1

2. Finance Programs

3. Project Management Programs

4. Supply Chain Programs

5. Human Resources Programs

١. برامج المبيعات والتسويق

المتخصصــة  والتســويق  المبيعــات  برامــج  خــالل  مــن 
التــي نقدمهــا، يمكننــا مســاعدتك علــى تطويــر مهارتــك 

وتعزيــز مفاهيمــك لدفعــك نحــو النمــو والنجــاح.

٢. البرامج المالية

ــبة،  ــال المحاس ــي مج ــا ف ــا أو محترف ــت مبتدئ ــواء كن س
احتياجاتــك  لتلبيــة  المناســب  البرنامــج  لدينــا  ســتجد 

المالــي. للقطــاع  والمهنيــة  العلميــة 

٣. برامج إدارة المشاريع

إدارة  مهــارات  لتطويــر  شــاملة  برامــج  بتقديــم  نقــوم 
ــر  ــج والمعايي ــات والمناه ــدث النظري ــا �ح ــاريع وفق المش

الدوليــة.

٤. برامج إدارة سالسل االمداد

تعــرف علــى أحــدث النظريــات والتطبيقــات والمهــارات 
ــالل  ــن خ ــداد م ــل االم ــان إدارة سالس ــا ¸تق ــي تحتاجه الت

برامجنــا الشــاملة والمتنوعــة.

٥. برامج الموارد البشرية

تعــد إدارة المــوارد البشــرية مــن أهــم المهــام داخــل 
مــن  مجموعــة  نقــدم  لذلــك  باختالفاتهــا،  الشــركات 
برامــج التدريــب والتطويــر المهنــي المخصصــة للعامليــن 

ــال. ــذا المج ــي ه ف

خدماتنا
What We Do
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نقــوم  والتطبيقــات،  والنظريــات  ا�بحــاث  أحــدث  باســتخدام 
لتقييــم  مخصصــة  مراكــز  تصميــم  فــي  الشــركات  بمســاعدة 

الوظيفــي. أدائهــم  وقيــاس  موظفيهــم 

قــم بتقييــم ثقافــة شــركتك وتوجيههــا نحــو تحقيــق أهدافــك 
االســتراتيجية مــن خــالل توحيــد ا�هــداف ومكافــأة ا¸نجــازات وتعزيــز 

ــات. ــل الممارس أفض

لضمــان فعاليــة التدريــب وســهولة تطبيقــه علــى أرض الواقــع، نتبــع 
نهجــا مــن ثــالث خطــوات ليقــودك فــي رحلتــك نحــو التغيــر الفعلــي 

والمؤثــر فــي عملــك.

عنــد تدشــين أي برنامــج للتدريــب والتطويــر المهنــي، عليــك أوال تبنــي 
ونشــر مفهــوم التعلــم المســتمر داخــل مؤسســتك، با¸ضافــة إلــى 
اســتخدام المطبوعــات والملصقــات التوعويــة فــي ارجــاء المكتــب. 

خدماتنا
What We Do



22 خدمات قياس أثر التدريب والتطوير

MEASUREMENTS 
 خدمات قياس أثر
التدريب والتطوير

تعمــل بــى بيزنــس مــع العمالء مــن أجــل تقييــم العائد 
مــن االســتثمار فــى ا�نشــطة التدريبيــة و التطويريــة 
لضمــان اتخــاذ القــرارات الســليمة. يتــم ذلــك كلــه مــن 
خــالل اســتخدام نمــوذج معــدل لقيــاس مســتويات 

ــس). ــك - فيليب ــم (كيركباتري التقيي

Measurements



23 مقدمة

ABSOLUTE
CLARITY
COMMITMENT
MATCHING

نرتكز على 
وضوح الرؤية حول ما نريد عمله

ا¸لتزام معك حتى نهاية الرحلة
تقدير إلتزامكم بالمقابل
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              DUBAI 

501727

+971 4364 4670

+971 4367 8426

              CAIRO 

+202 23066110 / +202 23066120

              RIYADH 

+966 11 261 1417

+966 11 261 1418

              ABU DHABI 


