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مكتب األعمال الصغري ة
الموضوع 11/22 :لجنة األعمال الصغري ة وندوات عرب اإلنرت نت
:اإلعالنات
اجتماع لجنة األعمال الصغري ة  -االثنني  22نوفمرب  2021الساعة  4:30مساًء
يف اجتماعها الدوري للتعرف عىل الرب امج والترش يعات اليت تؤثر عىل األعمال التجارية الصغري ة يف ) (SBCانضم إىل لجنة األعمال الصغري ة يف سان فرانسيسكو
:سان فرانسيسكو .جدول أعمال يوم االثنني يتضمن
قانون الرش طة  -تنظيم القنب األعمال  BOS # 211030 -الملف
توضيحية وثيقة (ق) :مراجعة الترش ييع  ،الترش يع  ،الترش ييع دايجست
 ، FY21-22تحديث مزي انية مكتب األعمال الصغري ة
خطة التسويق اإلسرت اتييج لرب نامج األعمال القديم
المستندات الداعمة :خطة التسويق اإلسرت اتييج لرب نامج األعمال القديم
 SFGovTV: http://sfgovtv.org/ch2liveشاهد البث المبارش عىل
أو االنضمام إىل االجتماع  sbc@sfgov.org ،لزت ويد لجنة األعمال الصغري ة بتعليق عام مكتوب عىل أي من األمور المذكورة أعاله  ،يرىج اإلرسال إىل
ني
:
.
إىل االجتماع عرب مؤتمر صويت ،
للتعليق العام للتعليق العام  ،اتصل بـ  0001-655-415؛ رمز الوصول  .5471 2499793اضغط عىل  #مرت لالستماع ًد
.اطلب *  3عندما تكون مستع ا لالنضمام إىل قائمة االنتظار
:الرب امج التعليمية عىل الويب
ستساعدك ورشة العمل هذه عىل التعرف عىل بعض مفاهيم  SF LGBT ،يستضيفها مركز PMأساسيات اإلدارة المالية لألعمال الصغري ة 1 @ 11/23 -
اإلدارة المالية لألعمال التجارية  ،وفهم خيارات التمويل الخاصة بك  ،وتحسني قدرتك عىل االستعداد للصعوبات المالية غري المتوقعة  ،والحصول عىل
.مهارات لزيادة إيرادات رش كتك وتحسني ربحيتها .سجل هنا
PMدعنا نصلح ورشة عمل التدقيقات والتعديل عىل موقع الويب المبارش 2 @ 11/23 -
إذا كنت تبيع منتجات  /خدمات عرب اإلنرت نت  ،أو إذا كنت تخطط للقيام بذلك  ،انضم إىل هذه الندوة عرب الويب! هناك  400مليون موقع نشط هناك ،
المكونات  (SFSBDC) ،ويتم إنشاء اآلالف من المواقع الجديدة كل يوم .تستضيف هذه الندوة عرب الويب  ،اليت يستضيفها مركز تطوير األعمال الصغري ة
العملية لتجربة المستخدم  ،ومكان تطبيق إبداعك  ،وربط أصولك الرقمية بالسباكة  ،وكيف يمكنك تقييم موقع ويب معطل وإصالحه .يعد التأكد من أن
موقع الويب الخاص بك يعمل وأن تحسني محركات البحث جاهًز ا أمًر ا بالغ األهمية لنجاحك .حىت أبسط مشكالت موقع الويب يمكن أن ترض حركة المرور
.والمبيعات الخاصة بك .سجل هنا
PMاختيار الهيكل القانوين المناسب لعملك 1 @ 11/30 -
ستناقش هذه الورشة األنواع الرئيسية لكيانات األعمال  ،بما يف ذلك كيفية عملها  Aharoni Business Law، PC ،بالرش اكة مع  SF LGBTيستضيفه مركز
ذات المسؤولية
وكيفية إعدادها  ،وكيفية الحفاظ عىل االمتثال  ،وكيفية اختيار األفضل لك .سيكون الرت كزي عىل الملكية الفردية والرش اكات العامة والرش كات
ًض
.المحدودة والرش كات  ،ولكن ال ترت دد يف طرح أسئلتك حول أنواع الكيانات األخرى أي ا .سجل هنا
قبل التوقيع عىل هذا اإليجار  6 @ 12/6 -مساًء
ًق
نموذج اإليجار المطبوع مسب ا معقد ومربك  ،ويضغط عليك الوسيط للتوقيع اآلن  -لكن انتظر! قبل التوقيع عىل عقد اإليجار واالنتقال إليه  ،هناك العديد
 SFمن أجزاء المكتب أو البيع بالتجزئة أو أي عقد إيجار تجاري آخر يمكنك ويجب عليك التفاوض مع المالك لزيادة احتماالت نجاح عملك .باستضافة من
سيساعدك محايم األعمال والعقارات ذو الخرب ة عىل فهم التفاصيل الدقيقة يف عقود اإليجار التجارية النموذجية Community Business Law Center ،
 ،مع الرت كزي عىل رش وط اإليجار وقوانني العقارات التجارية اليتًض يمكن أن تساعد خالل فرت ات الصعوبات المالية أو التعامل مع المالك غري العامل .سيغطيون
.أي ا عملية تجديد عقد اإليجار أو تعديله أو تعديله خالل دورة االنحدار االقتصادي .سجل هنا
PMكن رئيسك الخاص 1 @ 12/8 -
وادي السيليكون  ،عاصمة التكنولوجيا العالم  ،من التكاليف المرتفعة والمخاطر الشديدة وبناء أساس متني
يف
تعرف عىل كيفية بدء عمل تجاري صغري يف
نظرة عىل أهدافك الشخصية وما إذا كان بدء عمل تجاري  SFSBDC ،وبنية تحتية للمكافأة المحتملة .ستليق هذه الندوة عرب اإلنرت نت  ،اليت تستضيفها
ىت
يمكن أن يساعدك يف تحقيقها .ستتضمن الموضوعات :أنواع مختلفة من الهياكل التجارية  ،وكيف وم تبدأ عملك الخاص  Silicon Valley ،صغري يف
.وأهمية نموذج العمل  /خطة العمل  ،وأبحاث السوق  ،والهياكل القانونية  ،والرض ائب  ،والتأمني  ،وإدارة المخاطر  ،والمزيد .سجل هنا
ًح
ساعات العمل المكتبية لقانون العمل الوقايئ يوم الجمعة الثاين  9:30 @ 12/10 -صبا ا
ورش كائه يف الجمعة الثانية من كل شهر لتتعلم كيفية التنقل عرب النظام القانوين المعقد والمربك حىت يتمكن  SFانضم إىل مركز قانون األعمال التابع لمجتمع
مجتمعك من إطالق األعمال التجارية الصغري ة بنجاح والبقاء عىل قيد الحياة واالزدهار .التسجيل المسبق مطلوب بحلول الساعة  4:00مساًء يف اليوم
.السابق  ،وستكون المساحة محدودة .سجل هنا :سجل هنا
اًل
كيف تبدأ وتنيم عم
ًي
PMاستشار ا 1 @ 12/17 -
هذا الرب نامج ًقمثايل للرش كات االستشارية الفردية والمتخصصة والمدربني ورجال األعمال والمهنيني الذين يرغبون يف إنشاء
ستعلمك طر ا جديدة لبناء عالمتك  SFSBDCطريقهم إىل النجاح .سواء كنت تبدأ أو كنت مستشاًر ا لسنوات  ،فإن ورشة العمل هذه اليت استضافتها
.التجارية  ،وجذب العمالء  ،وتعزيز المصداقية  ،وزيادة اإليرادات  ،وخلق فرص جديدة .سجل هنا
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