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محتويات التقرير

الــصــفـحـــة الــمــــوضـــــوع         
٤ الخبرة في دعم ريادة األعمال       
٥ االستثمار في بناء رواد األعمال       
٦ الهيكل التنظيمي        
٧ رحلة مبادرة عيادات األعمال من فكرة إلى واقع    
 ٨ مبادرة ريادية مجتمعية        
 ٨ فكرتنا          
 ٨ رؤيتنا           
 ٨ رسالتنا          
٩ غايتنا           
٩ قيمنا           
٩ استراتيجيتنا         
٩ هدفنا العام         
٩ أهدافنا التفصيلية        
١٠ مستشارونا وخبرائنا        
١٠ انتشارنا الجغرافي         
١١ منتجاتنا وخدماتنا        
١١ أليات عملنا          
١١ المكونات الرئيسية لعملنا       

 ١٢ أنجازاتنا          
٢٠ االستدامة          

 ٢٠ اإللتزام بأفضل الممارسات       
 ٢١ أصحاب العالقة         

 ٢٢ التركيز على األولولويات        
 ٢٢ اإلنطالقة من المحلية إلى العالمية      
 ٢٣ إنجازات الخطة الخمسية األولى       
 ٢٤ االهتمام بخبرائنا         
 ٢٥ الخارطة االستراتيجية        
 ٢٦ القضايا ذات األولوية        
 ٢٧ اتفاقيات التعاون والشراكة        
 ٢٩ شركاؤنا وعمالؤنا          
٣٠ تواجدنا في اإلعالم         

٣٣ النشر المعرفي         
٣٥ الشكر والتقدير لعيادات األعمال       
٣٨ تقارير الجلسات االستشارية       
٣٩ المواثيق المهنية واألخالقية       
٤٠ شهادات رواد األعمال        

للوصول للصفحة يرجى الضغظ على العنوان
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الخبرة في دعم ريادة األعمال 

ثامر أحمد الفرشوطي
المؤسس والرئيس

 يقوم هذا التقرير برصدمجموعة من اإلنجازات التي تحققت بفضل اهلل من خالل أكثر من 300 
المعرفة  وتقديم  األعمال  رواد  مستشار ومرشد وخبير ومدرب ساهموا متطوعين في دعم 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في شتى مناطق بالدنا  واإلرشاد ألصحاب المنشأت 

الغالية.
الدعم  قدمو  ممن  وجهاتا  أفرادا  جميعا  بشركائنا  نسعد  التقرير  هذا  نصدر  ونحن  اليوم 

لتحقيق هذه اإلنجازات واالستثمار في بناء رواد األعمال من شبابنا وفتياتنا المبدعين..
اليوم تمكنت بفضل اهلل في تبني رؤية متماشية مع رؤية 2030 لتحقيق  »عيادات األعمال« 

مستقبل مستدام.
اإليجابي  واألثر  والبيئي  واالقتصادي  االجتماعي  الصعيد  الذي تحقق في  األثر  التقرير  يرصد 

الذي تحقق في حياة المشاريع وكذلك اآلفراد وأسرهم.
اليوم تعد »عيادات األعمال« مشروع ريادة اجتماعية استثمر في بناء شبابنا وفتياتنا من 

خالل التطوع، بأالف الساعات متنقلين من منطقة / محافظة إلى أخرى.
جوانب  أحدثت   والتي  الخاص  القطاع  المست  التي  التغيرات  نتيجة  المبادرة  هذه  ظهرت 
الخبرة بتقديم خبراتهم لدعم  الناشئة، مما دفع لتوظيف آصحاب  المشاريع  الخلل لدى  من 
هذه المشاريع وإنقاذها من التعثر من خالل سلسلة من الحلول والخدمات التي قدمت للفئات 

المستهدفة.
ولم تكتفي »المبادرة عند هذا الحد بل سعينا للمساهمة في توعية وتقديم جرعات وقائية 
لرواد ورائدات األعمال الحاليين والمحتملين عبر سلسلة من الخدمات والمنتجيات التي تلبي 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.
ختاما.. أؤكد على التزامنا المستمر وسعينا الحثيث إلحداث األثر اإليجابي المستقبلي، من 
خالل حلول تتناسب مع الواقع، وتلبي جزء من طموح قيادتنا الرشيدة، وتحقق رضا المستفيدين 

بكافة شرائحهم.، وترضي كافة شركائنا.

https://busclinic.com/
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االستثمار في بناء رواد األعمال

أحمد علي العمودي
المدير التنفيذي

الخطة  خالل  األعمال«  »عيادات  أنجزته  ما  أبرز  علــى  الضــوء  بتسليط  التقرير  هذا  يقوم   
بوزارة  الرسمي  التسجيل  إلى  تطورت  ثم   ٢٠١٥ عام  كفكرة  بدأت  والتي  لها  األولى  الخمسية 

التجارة في ٢٩  سبتمبر ٢٠١٦ ثم التفعيل على أرض الواقع في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.
ويعد هذا التقرير مرصدا لإلنجازات التي تحققت فإن الخطة الخمسية الثانية سميت بـ »خطة 
التمكين لـ »عيادت األعمال« بإذن اهلل تعالى بدعم جميع أعضاءها وشركاؤها والمجتمع بشكل 

عام.
المعلومات والمنجزات ويوثقها  األكثر أهمية ويتضمن  الجوانب  التقرير يركز على  إن هذا 
الدائم  رؤيتها وسعيها  لتحقيق  األعمال  بها عيادات  قامت  التي  العمليات  تحديد  فضال عن 

لتحقيق التنمية المستدامة.
نحن  وها  االستدامة،  تقارير  إعداد  وأسس  مبادئ  من  االستفادة  على  التقرير  في  حرصنا   
العديد من  أمل في تحقيق  الحمد هلل، وكلنا  التي تحققت  اإلنجازات  نسعى لرصد جانب من 

الخطوات المستقبلية في الخطة الخمسية القادمة بإذن اهلل.

 َ
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الهيكل التنظيمي:

المؤسس والرئيس التنفيذي
 ثامر أحمد الفرشوطي

المدير التنفيذي
 أحمد علي العمودي

 المجلس
االستشاري

د. إيهاب حسن أبوركبه
نائب رئيس لجنة المكاتب االستشارية

مجلس الغرف السعودية

أ. د. أحمد صالح العبدالوهاب
 مشرف عام مسرعة االعمال ومركز

 ريادة بجامعة الملك عبدالعزيز

أ. جمال عبدالرحمن الزامل
 مؤسس وشريك والرئيس التنفيذي

 لشركة الزامل للصناعة والتجارة

أ. عبداهلل مرزوق العديم
نائب رئيس مجلس الغرف السعودية

رئيس غرفة حائل

أضم
صالح محمد العتيبي

مكة المكرمة
والء أحمد غلمان

حائل
 عبدالكريم  سالم المزيني

األحساء
عمار على الرضا

الخبر
أيمن جبير المليحان

حفر الباطن
صالح عبيد العنزي

ينبع
علوية عبدالفتاح منقل

عبدهلل منسي الغامدي

هاني عبداهلل المحمد

لميس محمد باكودح

رنا عبداهلل زمعي المدينة المنورة
محمود  محمد  الشنقيطي

 الرياض
د. عثمان عطا عبدالحميد

د. عائشة عباس نتو
عضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقا

 رئيس مجلس إدارة شركة العين

د. محمد أحمد فتيحي
مؤسس ورئيس شركة بيبي فتيحي
عضو مجلس إدارة مجموعة فتيحي

م. طارق عبدالرحمن العيسى
 المدير التنفيذي للبرنامج الوطني

للمعارض والمؤتمرات

أ. فواز محمد باشراحيل
رئيس إدارة اترابا المتطورة القابضة
عضو منتدب لمجموعة باشراحيل لجنة

التطوير 
واالستدامة

 قادة
 المناطق

والمحافظات

المكتب
التنفيذي 

سكرتير
تنفيذي

https://busclinic.com/
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الفكرة
٢٠١٥

التأسيس
٢٠١6

االنطالقة
٢٠١٨

فيديو مباركة األمير عبداهلل بن بندر 

لمبادرة عيادات األعمال

رحلة مبادرة »عيادات األعمال« من كونها فكرة إلى واقع:

لمشاهدة المقطع 
يرجى الضغظ 

على الصورة

https://busclinic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yQdKfcHMwJk&feature=youtu.be
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مبادرة ريادية مجتمعية

مقدمة:
جاءت »عيادات األعمال« كمبادرة في الريادة المجتمعية لإلسهام في حل مشكالت 
قائمة يواجهها شباب وشابات األعمال وأصحاب المنشآت المتناهية الصغر والمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة من خالل تقديم االستشارات والتوعية والتأهيل.
للشباب  وتطويعها  وخبراتهم  بعلمهم  الخبراء  تطوع  على  المبادرة  وتعتمد 

والفتيات لالستفادة من مشورتهم في قطاعات األعمال المختلفة ومجاالته.

فكرتنا:
واإلرشادية  التوجيهية  الحلول  من  مجموعة  لتقديم  مبادرة  األعمال«  »عيادات 
األعمال  قطاع  لخدمة  االستثمارية  والخدمات  والتأهيلية  والتطويرية  واالستشارية 
المملكة  في  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  المتناهية  والمؤسسات  الشركات  من 

العربية السعودية.
ومرشدين  بخبراء  متخصصة  عيادات  هيئة  على  المبادرة  هذه  تجسيد  تم 
واستشاريين وفنيين ومدربين ذوي اختصاص وخبرة في مجاالت مختلفة تتوافق مع متطلبات 

السوق.
وتسعى »عيادات األعمال« إلى تقديم الحلول اإلرشادية واالستشارية والتطويرية واالستثمارية 
تحقيق طموحاتهم  على  والتي من شأنها مساعدتهم  الطموح  السعودي  للشباب  المثلى 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المشاريع المتعثرة أو التي على وشك التعثر أو حتى الراغبين في 

دخول قطاع األعمال وأصحاب األفكار والمشاريع والشركات الناشئة.

رؤيتنا:
المشاريع  تعثر  من  بالحد  االسهام  في  الرائدة  المجتمعية  المبادرة  نصبح  أن 
والشركات الناشئة والمنشآت المتناهية الصغر  والصغيرة والمتوسطة، من خالل 
تقديم جملة من الخدمات والمبادرات التي تلبي احتياجات الفئات المستهدفة، وبما 

يتالءم مع قيمنا ومبادئنا.

رسالتنا:
عبر  والخبرات  بالعلم  التطوع  في  تسهم  جديدة  ثقافة  ــاء  إرس على  نعمل 
تقديم سلسلة من المبادرات والخدمات ذات الجودة العالية وفقا ألحدث المعايير 
والشركات  المشاريع  تعثر  من  الحد  في  لإلسهام  الممارسات  وأفضل  الدولية 
نخبة من  والمتوسطة، من خالل  والصغيرة  الصغر   المتناهية  والمنشآت  الناشئة 
المستشارين والخبراء ذوي الكفاءة العالية، تجمعنا قيم وأهداف سامية، محفزين 

باإليمان، ومنطلقين بروح التحدي.

https://busclinic.com/
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غايتنا:
أن نصبح المبادرة المجتمعية الرائدة في مجال تقديم االستشارات لرواد األعمال 

في المملكة من خالل جملة من الخدمات.

قيمنا:
نعتز بقناعتنا بالعمل المبدع القائم على ابتكار أفضل المبادرات 
والمستشارين  والمرشدين  الخبراء  مع  تتناسب  التي  والخدمات 
والجهات ذات العالقة وتلبي احتياج رواد األعمال المحتملين وأصحاب 
والشركات  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  المتناهية  المنشآت 

الناشئة القائمة والتي تسهم في تحقيق النمو والنجاح للجميع.

استراتيجتنا:
والمستشارين  والمرشدين  الخبراء  بأفضل  ونحتفظ  ونطور  نجذب  أن   b

والمدربين والمستثمرين في عالم األعمال. 
في  التنوع  على  معتمدين  والعلوم  بالخبرات  التطوع  ثقافة  نعزز  أن   b

مجاالت العلوم وقطاعات السوق.
b أن نعتمد في أدائنا على المعايير المهنية واألخالقية من خالل المواثيق 

واألدلة الخاص بنا.
b أن نعزز وعي رواد األعمال المحتملين والحاليين من خالل مختلف الوسائل 

والمبادرات.
b أن نقدم حلوال عملية ونضمن االستدامة للمشاريع الناشئة.

b أن نضع شركاءنا في قلب الحدث لكل ما نقوم به.

هدفنا العام:
االسهام في تنمية بيئة ريادة األعمال في المملكة من خالل إيجاد حلول للحد من 

المشاريع والمنشآت المتعثرة.

أهدافنا التفصيلية: 
u تعزيز البيئة االقتصادية وتقديم الدعم لرواد األعمال وأصحاب األفكار بالشراكة مع إمارات 

المناطق والوزارات والهيئات المعنية والغرف التجارية والجامعات والجهات ذات العالقة.
u تفعيل التطوع المتخصص لدى رجال ورواد األعمال الممارسين للعمل الحر والخبراء ومكاتب 

االستشارات من خالل المشاركة بتقديم خبراتهم واستشاراتهم.

https://busclinic.com/
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u تعزيز قيم وثقافة العمل لدى الشباب والشابات.
u تهيئة الشباب والشابات وإعدادهم للدخول في ريادة األعمال.

u توفير خبرات تخصصية دقيقة في مجاالت األعمال ألصحاب المشاريع.
u الربط بين أصحاب األفكار والمشاريع والمستثمرين.

u االسهام في توطين التنمية بالمناطق والمدن والمحافظات في بالدنا الغالية..

مستشارونا وخبرائنا:
والمدربين  والمستشارين  والمرشدين  الخبراء  من  مجموعة  األعمال«  »عيادات  تحتضن 
والمستثمرين المتميزين بخبراتهم الطويلة والمتراكمة التي تم اكتسابها عبر عملهم في 

أكبر منشآت األعمال في القطاعات المختلفة.
أعضائنا في »عيادات األعمال«:

0 متميزون: بخبراتهم الطويلة التي اكتسبوها في القطاعات المختلفة.
0 مبدعون: بمعارفهم المتنوعة المبنية على آسس علمية صحيحة.

0 متواصلون: بتطوير خبراتهم وتقديم عصارة تجاربهم.
0 مبهرون: بعطائهم المستمر ورغبتهم في تقديم خبراتهم للجميع.

0 مبتسمون: بتقديم العون والمساندة لمن يحتاجها.
0 قريبون: بتواجدهم معكم من خالل »عيادات األعمال«.

انتشارنا الجغرافي:
مناطق تواجد »عيادات األعمال« خالل الخطة الخمسية األولى:

١( منطقة الرياض.
٢( منطقة مكة المكرمة.

٣( المنطقة الشرقية.
٤( منطقة حائل.

٥( منطقة الباحة.

https://busclinic.com/
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منتجاتنا وخدماتنا:
١( ملتقيات عيادات األعمال العامة: وهي ملتقيات عامة تقام منفردة أو ضمن فعاليات ريادية، 

وتقام في الجامعات أو الغرف التجارية أو الفعاليات المتنوعة.
داخل  وتقام  الناشئة،  بالشركات  متخصصة  ملتقيات  وهي  الناشئة:  المشاريع  ملتقيات   )٢

مساحات العمل المشتركة والحاضنات والمسرعات.
٣( الجلسات الحوارية: وهي جلسات تقام ضمن الفعاليات بمشاركة الخبراء وتتناول مواضيع 

عامة.
٤( الجلسات النقاشية: وهي جلسات تقام ضمن الفعاليات بمشاركة الخبراء وتتناول مشكلة 

محددة تواجه رواد األعمال.
٥( الزيارات االستشارية واإلرشادية الميدانية: وهي زيارات لمشروع أحد رواد األعمال تقام ضمن 

الفعاليات بمشاركة الخبراء.
المستشارين  للقاء  متخصصة  ملتقيات  وهي  واإلرشادية:  االستشارية  تواصل  ملتقيات   )٦

والمرشدين والمدربين.
٧( الورش واللقاءات التدريبية: وهي فعاليات تطويرية تقام داخل مساحات العمل المشتركة 

والحاضنات والمسرعات وتتناول مواضيع تطويرية.
٨( الدراسات واألبحاث: وهي دراسات وأبحاث واحصائيات تصدرها »عيادات األعمال« من خالل 

مسح ميداني خالل فعالياتها المتنوعة.

أليات عملنا:
- رصد واقع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

شركاؤنا  خــالل  من  المقدمة  والــدعــم  التحسين  فــرص  وتقييم  فحص   -
ومستشارونا بالشراكة مع الجهات المعنية.

- تحديد األولويات واقتراح مبادرات مناسبة.
- تحقيق التكامل مع الجهات ذات العالقة.

- رسم وتنفيذ خطط تطويرية للشرائح المستهدفة قصيرة وطويلة األجل.
- متابعة وتحليل وتقييم النتائج.

المكونات الرئيسية لعملنا:
- المحتوى المعرفي: 

نعمل على تكوين وبناء المعارف للشرائح ذات العالقة بما يسهم في تحقيق أعلى درجات 
الرضا للعمالء والمستفيدين.

- الخبراء والمستشارون:
والقطاعات  األعمال  مجاالت  من  العديد  في  والمستشارين  الخبراء  من  عدد  بعضوية  نفخر 

المختلفة بما يتناسب مع رسالتنا.
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- األنشطة والفعاليات:
عن  فضاًل  والمتوقعين  الحاليين  العمالء  مع  تتناسب  وفعاليات  أنشطة  تنفيذ  على  نعتمد 

تلبية احتياج المستفيدين، مع تمسكنا بضرورة إضفاء جو من الفائدة والفاعلية.
- التقييم والتقويم:

نعمل على تقييم النتائج بشكل مستمر وتقويم األداء من خالل جملة من معايير األداء التي 
تشمل جميع المستويات والشرائح.

أنجازاتنا:
واإلرشــاد  التوعية  وتقديم  التنظيم  في  الشراكة  خالل  من  اإلنجازات  من  العديد  حققنا 

واالستشارات والتدريب عبر عدد من الفعاليات منها:

F لقاء تطوير المهن والمكاتب االستشارية )2019(
التاريخ:  18 ديسمبر 2019، مكة المكرمة.

تنظيم لجنة المكاتب االستشارية بغرفة مكة وعيادات األعمال واللجنة الوطنية 
للمكاتب االستشارية وجامعة أم القرى، حيث تضمنت المشاركة تقديم جلسات حوارية. 

F ملتقى األحساء للشركات الناشئة )2019(
التاريخ:  19 - 22 نوفمبر 2019، األحساء.

األعمال،  لتطوير  سلمان  بن  فهد  بن  أحمد  األمير  ومركز  األحساء  غرفة  تنظيم 
حيث تضمنت المشاركة تقديم جلسات استشارية إرشادية. 

F األسبوع العالمي لريادة األعمال )2019(
التاريخ:  18 - 20 نوفمبر 2019، الباحة.

تنظيم جامعة الباحة، حيث تضمنت المشاركة تقديم جلسات حوارية وورش عمل. 

F معسكر مسك للمشاريع الناشئة بالمدينة المنورة )2019(
التاريخ: 16 - 20 نوفمبر 2019، المدينة المنورة.

مشاركة  المشاركة  تضمنت  حيث   ،Flat6Labs وتنفيذ  االبتكار  مسك  تنظيم 
مستثمرين.

F الملتقى السعودي للشركات الناشئة )2019(
التاريخ: 14 - 16 نوفمبر 2019، الظهران.

تنظيم الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة »منشأت« بالتعاون مع إمارة المنطقة 
الشرقية، حيث تضمنت المشاركة تقديم جلسات استشارية إرشادية.
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F معسكر مسك للمشاريع الناشئة بجدة )2019(
التاريخ: 03 - 07 نوفمبر 2019، جدة.

تقديم  المشاركة  تضمنت  حيث   ،Flat6Labs وتنفيذ  االبتكار  مسك  تنظيم 
جلسات تطويرية ومشاركة مستثمرين.

F معسكر مسك للمشاريع الناشئة بالرياض )2019(
التاريخ: 26 - 30 أكتوبر 2019، الرياض.

تقديم  المشاركة  تضمنت  حيث   ،Flat6Labs وتنفيذ  االبتكار  مسك  تنظيم 
جلسات تطويرية ومشاركة مستثمرين.

F مؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي 
)2019(

التاريخ: 14 - 15 أكتوبر 2019، الشارقة.
تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة ، حيث تضمنت المشاركة تقديم ورش تدريبية وجلسات 

استشارية إرشادية. 

F منتدى صناعة الترفيه )2019(
التاريخ: 13 - 14 أكتوبر 2019، الرياض.

جلسات  تقديم  المشاركة  تضمنت  حيث  للترفيه،  العامة  الهيئة  تنظيم 
استشارية إرشادية في جناح الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة »منشأت«. 

F ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بينبع )2019(
التاريخ: 13 - 15 أكتوبر 2019، ينبع.

تنظيم غرفة ينبع، حيث تضمنت المشاركة تقديم ورش تدريبية وجلسات 
حوارية وجلسات استشارية إرشادية. 

F ملتقى بيبان حائل )2019(
التاريخ: 02 - 05 أكتوبر 2019، حائل.

تنظيم الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة »منشأت« بالتعاون 
مع إمارة منطقة حائل، حيث تضمنت المشاركة تقديم ورشة تدريبية وجلسات حوارية وجلسات 

استشارية إرشادية. 

F مبادرة قيل عندنا )2019(
التاريخ: 07 سبتمبر 2019، الطائف.

تنظيم لجنة سيدات األعمال بغرفة الطائف بالتعاون مع مهرجان ولي العهد 
تضمنت  حيث  بالطائف،  فيصل  الملك  بحديقة  الثانية  نسخته  في  للهجن 

المشاركة تقديم جلسة حوارية. 
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F مخيم مستقبل آت )2019(
التاريخ: 07 - 10 يوليو 2019، الرياض.

المشاركة  تضمنت  حيث  تطويرية،  ــراءات  وإث العامة  اإلدارة  معهد  تنظيم 
جلسات استشارية إرشادية.

F ديوانية اإلدارة المالية للمشاريع الصغيرة )2019(
التاريخ: 07 يوليو 2019، جدة.

حيث  األعمال،  وعيادات  األعمال  رواد  وجمعية  الحصالة  وقف  مؤسسة  تنظيم 
تضمنت المشاركة تقديم الديوانية.

F تدريب المدربين والمدربات على الوعي المالي )2019(
التاريخ: 06 يوليو 2019، جدة.

المستشارين  اعتماد  المشاركة  الحصالة، حيث تضمنت  تنظيم مؤسسة وقف 
والمدربين رسميا في البرنامج.

F عيادات المشاريع الناشئة )2019(
التاريخ: 16 مايو 2019، جدة.

تضمنت  حيث  أوفيس،  وسمارت  المنشآت  وبيت  األعمال  عيادات  تنظيم 
المشاركة تقديم جلسات استشارية إرشادية.

F عيادات األعمال بغرفة مكة المكرمة )2019(
التاريخ:  17 أبريل 2019، مكة المكرمة.

تنظيم عيادات األعمال  ولجنة ريادة األعمال بغرفة مكة المكرمة، حيث تضمنت 
المشاركة تقديم جلسات استشارية إرشادية.

F توطين التنمية بمحافظات مكة المكرمة »تنمية محافظة أضم« )2019(
التاريخ:  16 أبريل 2019، أضم.

التنمية  وبنك  المكرمة  مكة  منطقة  بإمارة  االجتماعية  التنمية  لجنة  تنظيم 
االجتماعية بالتعاون مع عيادات األعمال، حيث تضمنت المشاركة تقديم ورش 

عمل وجلسات استشارية إرشادية.

F ملتقى بيبان الشرقية )2019(
التاريخ: 03 - 06 أبريل 2019، الظهران.

تنظيم الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة »منشأت« بالتعاون 
حوارية  وجلسات  تدريبية  ورشة  تقديم  المشاركة  تضمنت  حيث  الشرقية،  المنطقة  إمارة  مع 

وجلسات استشارية إرشادية. 
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F ملتقى بحثك استثمار وثروة )2019(
التاريخ: 18 مارس 2019، جدة.

المشاركة  عبدالعزيز، حيث تضمنت  الملك  بجامعة  الطالب  عمادة شؤن  تنظيم 
تقديم جلسات حوارية وجلسات استشارية إرشادية. 

F فعالية بوابة االستثمار )2019(
التاريخ: 20 - 21 مارس 2019، مكة المكرمة.

تنظيم كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية بجامعة أم القرى، حيث تضمنت 
المشاركة تقديم ورش تدريبية وجلسات حوارية وجلسات استشارية إرشادية. 

F ندوة التحول نحو التجارة اإللكترونية )2019(
التاريخ: 28 فبراير 2019، جدة.

تنظيم غرفة جدة، حيث تضمنت المشاركة تقديم جلسة حوارية ضمن احتفالية جدة بمرور ٧٥ 
عام وحصولها على شهادة موسوعة جينيس لألرقام القياسية ألكبر حضور متفاعل. 

F كرياثون تحدي األعمال )2019(
التاريخ: 28 فبراير - 03 مارس 2019، جدة.

ريادة  بالتعاون مع لجنة  المنشآت  األعمال وبيت  تنظيم عيادات 
األعمال بغرفة جدة، حيث تضمنت المشاركة تقديم ورش تدريبية وجلسات حوارية وجلسات 

استشارية إرشادية. 

F معرض شباب األعمال العاشر )2019(
التاريخ: 28 فبراير - 03 مارس 2019، جدة.

تنظيم لجنة ريادة األعمال بغرفة جدة، حيث تضمنت المشاركة تقديم ورشة 
تدريبية وجلسات حوارية وجلسات استشارية إرشادية. 

F ملتقى بيبان المدينة المنورة )2019(
التاريخ: 07 - 09 فبراير 2019، المدينة المنورة.

تنظيم الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة »منشأت« بالتعاون 
وجلسات  تدريبية  ورشة  تقديم  المشاركة  تضمنت  حيث  المنورة،  المدينة  منطقة  إمارة  مع 

حوارية وجلسات استشارية إرشادية. 

F اليوم الهندسي )2019(
التاريخ:  03 - 06 يناير  2019، جدة.

جلسات  تقديم  المشاركة  تضمنت  حيث  عبدالعزيز،  الملك  جامعة  تنظيم 
استشارية إرشادية.
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F ملتقى ومعرض حكاية الثاني )2019(
التاريخ:  28 - 30 يناير  2019، ينبع.

تنظيم غرفة ينبع، حيث تضمنت المشاركة تقديم ورش عمل وجلسات 
حوارية وجلسات استشارية إرشادية.

F ملتقى ريادة األعمال الثاني »صفقة« )2019(
التاريخ:  21 - 23 يناير 2019، مكة المكرمة.

تنظيم لجنة ريادة األعمال بغرفة مكة المكرمة، حيث تضمنت المشاركة تقديم 
ورش عمل وجلسات حوارية.

F توطين التنمية بمحافظات مكة المكرمة »تنمية محافظة رابغ« )2018(
التاريخ:  12 ديسمبر 2018، رابغ.

التنمية  وبنك  المكرمة  مكة  منطقة  بإمارة  االجتماعية  التنمية  لجنة  تنظيم 
وجلسات  عمل  ورش  تضمنت  حيث  األعمال،  عيادات  مع  بالتعاون  االجتماعية 

استشارية إرشادية.

F الشاب الريادي )2018(
التاريخ:  13 نوفمبر 2018 »موسم كامل«، جدة.

تنظيم لجنة التنمية االجتماعية بشمال جدة بالتعاون مع عيادات األعمال، حيث 
تضمنت المشاركة تقديم ورش عمل وجلسات استشارية إرشادية.

F كلية التقنية للبنات بالطائف )2018(
التاريخ:  12 - 18 نوفمبر 2018، الطائف.

تقديم  المشاركة  تضمنت  حيث  بالطائف  للبنات  التقنية  كلية  تنظيم 
محتويات توعوية عبر سناب شات. 

F األسبوع العالمي لريادة األعمال )2018(
التاريخ:  18 نوفمبر 2018، الباحة.

تنظيم جامعة الباحة حيث تضمنت جلسات المشاركة تقديم حوارية وورش عمل. 

F األسبوع العالمي لريادة األعمال )2018(
التاريخ: 12 - 18 نوفمبر 2018، الرياض، جدة .

جلسات  تضمنت  حيث  »منشأت«،  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشات  العامة  الهيئة  تنظيم 
حوارية وورش عمل. 

https://busclinic.com/
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F ملتقى عطاء )2018(
التاريخ: 07 نوفمبر 2018، الرياض.

حيث  االجماعية،  التنمية  بنك  مع  بالتعاون  لألعمال  دلني  مركز  تنظيم 
تضمنت المشاركة تقديم جلسات استشارية إرشادية. 

F ملتقى بيبان مكة )2018(
التاريخ: 31 أكتوبر - 03 نوفمبر 2018، جدة.

تنظيم الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة »منشأت« بالتعاون 
مع إمارة منطقة مكة المكرمة، حيث تضمنت المشاركة تقديم ورشة تدريبية وجلسات حوارية 

وجلسات استشارية إرشادية. 

F عيادات الفعاليات )2018(
التاريخ: 16 أكتوبر 2018، الرياض.

تنظيم عيادات األعمال بالتعاون مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات 
وإثــراءات  والمؤتمرات  والمعارض  الفعاليات  إلدارة  السعودية  واألكاديمية 

تطويرية، حيث تضمنت المشاركة تقديم حلقة نقاشية وجلسات استشارية إرشادية. 

F عيادات غرفة حائل )2018(
التاريخ: 12 سبتمبر 2018، حائل.

تنظيم عيادات األعمال بالتعاون مع غرفة حائل، حيث تضمنت المشاركة 
تقديم حلقة نقاشية وجلسات استشارية إرشادية.

F ملتقى تمكين األول لريادة األعمال )2018(
التاريخ: 31 يوليو 2018، جدة.

تنظيم شركة وادي جدة الذراع االستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع 
عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات برعاية ودعم من بادر، بقاعة الرواد بمكتبة 
الملك فهد العامة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة حيث تضمنت المشاركة تقديم 

حلقة نقاشية وجلسات استشارية إرشادية واستثمارية.

F منتدى جدة للموارد البشرية )2017(
التاريخ: 19 - 22 نوفمبر 2017، جدة.

البشرية  الموارد  بالتعاون مع لجنة  للتميز  العربية  المهاد  تنظيم شركة 
تضمنت  حيث  جدة،  هيلتون  بفندق  بجدة،  الصناعية  التجارية  بالغرفة 

المشاركة تقديم جلسة علمية.
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F منتدى الشركات العائلية )2017(
التاريخ: 03 - 04 مايو 2018، جدة.

، حيث تضمنت  واالستثمار  التجارة  وزارة  بالتعاون مع  للتميز  العربية  المهاد  تنظيم شركة 
المشاركة تقديم جلسة علمية.

F ملتقى العطاء المجتمعي )2016(
التاريخ: 28 يناير 2016، الشعيبة.

الشعيبة،  تحلية  محطات  بمقر  المالحة  المياه  لتحلية  العامة  المؤسسة  تنظيم 
حيث تضمنت المشاركة تقديم جلسة علمية.

F مؤتمر ومعرض الفرانشايز العالمي )2015(
التاريخ: 18 - 19 نوفمبر 2015، أبوظبي.

تنظيم الغرفة التجارية الصناعية بأبوظبي، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تضمنت 
المشاركة تقديم ورقة عمل وترشيح رواد أعمال للمشاركة مجانا.

F سلسلة حوار ريادي:
التاريخ: 17 سبتمبر 2019، جدة: المحاسبة باأللوان.

التاريخ: 17 يوليو 2019، جدة: ريادة الموارد البشرية.
التاريخ: 24 ابريل 2019، جدة: كيف تصبح تاجرا.

التاريخ: 13 فبراير 2019، جدة: اقناع المستثمرين.
تنظيم بيت المنشآت وسمارت أوفيس وعيادات األعمال.

F سلسلة ورش تطويرية وتدريبية:
التاريخ: 26 نوفمبر 2019، جدة: الموازنة المالية لرواد األعمال.

التاريخ: 05 سبتمبر 2019، جدة: اختيار أفضل مرشح للتوظيف.
التاريخ: 04 سبتمبر 2019، مكة المكرمة: الحماية القانونية للمشاريع الريادية.

تنظيم الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة »منشآت« وعيادات األعمال.

F سلسلة ورش تطويرية:
التاريخ: 30 ديسمبر 2019، جدة: تصميم الشركات الناشئة المبتكرة.

التاريخ: 25 ديسمبر 2019، جدة: الموارنة التخطيطية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
التاريخ: 17 ديسمبر 2019، جدة: كيف تختار الشريك والفريق لمشروعك؟.

التاريخ: 16 ديسمبر 2019، جدة: كيف أتحدث عن نفسي بحرية؟.
التاريخ: 09 ديسمبر 2019، جدة: اتخاذ القرار وحل المشكالت.
التاريخ: 03 ديسمبر 2019، جدة: تخطيط الميزانية الشخصية
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التاريخ: 27 نوفمبر 2019، جدة: كيف أكون من الناجحين؟.
التاريخ: 18 نوفمبر 2019، جدة: تخطيط الميزانية الشخصية.
التاريخ: 13 نوفمبر 2019، جدة: أساسيات تصميم الجرافيك.

التاريخ: 12 نوفمبر 2019، جدة: االمتياز التجاري.
التاريخ: 29 أكتوبر 2019، جدة: مهارات العرض والتقديم.

التاريخ: 09 أكتوبر 2019، جدة: الطرق الفعالة الختيار أفضل مرشح للوظيفة.
تنظيم  سمارت أوفيس وعيادات األعمال.

F سلسلة ورش تطويرية:
التاريخ: 31 ديسمبر 2019، الرياض: المشاريع الناشئة في مجال الصناعة.

التاريخ: 24 ديسمبر 2019، الرياض: كيف تختار الشريك والفريق لمشروعك؟.
التاريخ: 17 ديسمبر 2019، الرياض: المطاعم والمقاهي.

تنظيم  قراجنا وعيادات األعمال.

F ملتقيات تواصل:
- ملتقى تواصل االستشاري 2

التاريخ: 16 سبتمبر 2019، مركز نسما للتدريب، جدة.
- ملتقى تواصل االستشاري 1

التاريخ: 14 أكتوبر 2019، قاعة روتانا، جدة.

https://busclinic.com/
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االستدامة:
استراتيجية  وفق  وذلك  االستدامة  لتحقيق  محاور  عدة  خالل  من  األعمال«  »عيادات  تنطلق 
إلى  للوصول  األطراف  لكل  النفع  تحقيق  في  إيجابي  و  مؤسسي  بشكل  للمساهمة  تدفعنا 

نظام عمل أمثل وتعاون مجتمعي أكثر رسوخا.
محاور االستدامة في عيادات األعمال هي:

- تمكين المرشدين والمستشارين والمدربين. 
- تقديم الدعم التطويري لرواد األعمال الحاليين والمحتملين.

- تقديم الدعم اإلرشادي واالستشاري لرواد األعمال الحاليين والمحتملين.
- التقارير الميدانية التي تعكس واقع رواد األعمال.

- التعاون والتطوع المجتمعي من الخبراء والجهات.
- الوصول إلى نظام عمل مؤسسي أمثل.

االلتزام بأفضل الممارسات:
نحرص في »عيادات األعمال« على االستفادة من نتائجنا التي يتم تحقيقها لضمان التحسين 
الممارسات  أفضل  من  االستفادة  عن  فضاًل  عالية،  معايير  وفق  عملنا  الستراتيجية  المستمر 

وتطبيقها.
قبـل  من  وضعت  والتي  العالمية  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  تجـاه  مساهمتنا  وحددنا 
الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي العـام ٢٠١٥ لتكـون أسـاس خطـة التنميـة المسـتدامة 

لعـام ٢٠٣٠. 
حيث نسعى للمسـاهمة فـي أهـداف التنميـة المسـتدامة مـن خالل األهداف ١، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٧

https://busclinic.com/
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أصحاب العالقة:
نلتزم في »عيادات األعمال« بتحديد أصحاب العالقة / المصلحة سواء أكانوا جهاتا أو أفرادا، 
وتحديد طموحاتهم والعمل على تلبيتها باعتبارها ركنا أساسيا في التوجه االستراتيجي لنا.

لتطوير هذه العالقة أطلقنا في الخطة الخمسية الثانية مبادرة خاصة لممثلي أصحاب العالقة 
من الجهات المعنية لرصد مستجداتها وتلبية طموحاتها بعد تحديد األدوار التي تسهم في 

تطوير وتمكين العالقة بين »عيادات األعمال« وجميع األطراف.

العمالء: رواد األعمال الحاليين والمحتملين / الشركات الناشئة / المشاريع المتعثرة    
- المنتجات والخدمات.    

- وسائل التواصل والتغذية الراجعة.    
- الزيارات والتقارير الميدانية.    

الخبراء: المستشارون والمرشدون والمدربون والخبراء / المستثمرون / المكاتب االستشارية    
-اللقاءات االستشارية / التطويرية المتخصصة.    

- وسائل التواصل والتغذية الراجعة.    
- التقارير الميدانية.    

الجهات ذات العالقة: هيئة منشآت / إمارات المناطق / األمانات / الجامعات / الغرف /     
الهيئات / األندية / الحاضنات والمسرعات / مساحات العمل المشتركة / األودية / الجمعيات /     

الشركات الخاصة / المبادرات المتخصصة / اإلعالم    

- االجتماعات والزيارات الخاصة.    
- اللوائح والمواثيق.    
- التقارير الميدانية.    

المجتمع:     
- المنتجات والخدمات.    

- اإلعالم والتواصل االجتماعي.    
- التقارير الميدانية.    

https://busclinic.com/
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التركيز على األولويات:
نحدد في »عيادات األعمال« أولوياتنامن خالل قراءة الواقع والعالقة مع شركاؤنا والحاجة الماسة 

لدى الشرائح المستهدفة أو تلك األلولويات التي تؤثر على مستقبل رواد األعمال. 
وتسعى »عيادات األعمال« ألن تكون أكثر تركيزا على المواضيع ضمن استراتيجيتنا لتحقيق 

االستدامة في األداء.
 ١( تقديم الدعم ألصحاب المشاريع المتعثرة.

٢( تحقيق األثر.
٣( جذب أصحاب الخبرة وتمكين وتطوير أعضائنا.

٤( تطوير العالقة مع شركاؤنا.
٥( منتجات وخدمات ذات أثر..

٦( المساءلة والشفافية،
٧( تحقيق رضا العمالء.

٨( التعاون المجتمعي.

االنطالقة من المحلية إلى العالمية:
األعمال«  »عيادات  انطلقت  حيث  البدايات  منذ  ريادتها  األعمال«  »عيادات  أثبتت  اهلل  بفضل 
بن  بندر  بن  عبداهلل  األمير  الملكي  السمو  صاحب  بمباركة  المكرمة  مكة  منطقة  من  فعليا 

عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني، نائب أمير منطقة مكة المكرمة سابقا.
وبدأت خطوات » عيادات األعمال« بدء بشراكة مع »غرفة جدة«، ثم »غرفة ينبع«، تالها »غرفة 
مكة المكرمة« ثم »غرفة حائل« وتوسعت الشراكات بعد ذلك لتشمل عدد من إمارات المناطق 

والجامعات والحاضنات والمسرعات إلى جانب الغرف، وتجاوزت الشراكات ٣٢ جهة محلية.
ونظرا لتميزها سرعان ما انتقلت »عيادات األعمال« من المحلية إلى العالمية من خالل تلقيها 
دعوة للمشاركة في »المؤتمر السادس للموارد البشرية وسوق العمل« بدول مجلس التعاون 
والذي أقيم في الشارقة ونظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة 
والصناعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة واتحاد الغرف الخليجية على مدار يومين تحت شعار 
“سوق العمل الخليجي في ظل نمو االقتصاد الرقمي” بحضور سمو الشيخ عبداهلل بن سالم 
القاسمي نائب حاكم الشارقة، وبمشاركة رئيس مجلس الغرف السعودية نائب رئيس اتحاد 

غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سامي بن عبداهلل العبيدي.
والمعرض  المؤتمر  لزوار  واإلرشادية  االستشارية  الجلسات  تقديم  في  المشاركة  وتمثلت 
حظي  والذي  للمؤتمر  المصاحبة  الفعاليات  ضمن  عمل  ورشة  تقديم  عن  فضال  له،  المصاحب 
بمشاركة نخبة من المسؤولين بالموارد البشرية بدول مجلس التعاون واألكاديميين المعنيين 

في االقتصاد الرقمي. 
كما تجري عمليات تفاوض مع جهات من جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان.

https://busclinic.com/
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االثر المتحقق
المستفيدين 5000 +   

مشاريع تم إنقاذها من التعثر ٧٠٠٠٠٠٠٠ ريال +   
الفعاليات االستشارية ٨٣ +      

الفعاليات التطويرية ٢٢ +   

التعاون المجتمعي
المرشدين والمستشارين والمدربين والمستثمرين 300 +    

المتطوعين ٤٠ +         
الجهات الشريكة ٣٢ +    

التقارير والشفافية 
التقارير ٨ +    

المواثيق  ٥ +    
األدلة اإلجرائية ٢ +    

تمكين وتطوير الخبراء
لقاءات استشارية خاصة ٣ +    
لقاءات استشارية عامة ٢ +    

اعتمادات من خالل الشركاء 3 +    

إنجازات الخطة الخمسية األولى:

https://busclinic.com/
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االهتمام بخبرائنا:
هم  والمستثمرون  والخبراء  والمرشدون  المستشارون  مجتمع  األعمال«  »عيادات  في  نعتبر 

األساس والمنصة التي ننطلق بها نحو النجاح لذلك نحرص على:
تحديثها  مع  األعمال«  »عيادات  منصة  في  الذاتية  وسيرهم  الخبراء  بمعلومات  التعريف   -

باستمرار.
- نشر التعريف بالخبراء في جميع اإلعالنات الخاصة بالفعاليات.

»تبادل  باسم  األعضاء  بين  المتنوعة  الخبرات  من  لالستفادة  للخبراء  خاصة  مبادرة  اطالق   -
الخبرات«.

االجتماعي والمعرفي باسم  للتواصل  األعمال« وأخرين  للخبراء من »عيادات  - اطالق مبادرة 
»ملتقى تواصل« وعقد ٣ مرات.

- تفعيل التواصل الدائم مع الخبراء من خالل مجموعات إلكترونية »واتساب«.
 ٣ اعتماد  / خبراء، وتعم  العالقة كمدربين  المعنية ذات  الجهات  الخبراء من خالل  اعتماد   -

مدربين من بنك التنمية االجتماعية.
بـ ٧ خبراء مؤخرا في معرض  الخبراء على طباعة إصدارات معرفية، وتم االحتفاء  - تشجيع 

جدة الدولي للكتاب.
- نشر مقوالت يومية لخبير في حسابات التواصل االجتماعي.

- نشر محتوى توعوي باسم »وصفة ريادية« أسبوعيا في حسابات التواصل االجتماعي.
- استضافة خبير في لقاء استشاري عام  باسم »نقاش تفاعلي« من خالل منصاتنا في التواصل 

االجتماعي بحيث يتم إخراج إصدار كامل لجميع جوانب الموضوع.
- تعيين قائد لكل فعالية تقيمها أو تشارك فيها »عيادات األعمال« بحيث يكون من نفس 

المنطقة التي تقام بها الفعالية.

https://busclinic.com/
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1

العمالء
 )اآلفراد والشركات الناشئة(:
      * تمكين المشاريع المتعثرة وإنقاذها من  

      التعثر.

    * تحويل المشاريع المتعثرة إلى ناجحة.

      * تمكين رواد األعمال الحاليين والمحتملين.

         * تمكين المنشآت الناشئة الحالية.

               * رفع مستوى رضا العمالء.

2

الشراكات
        * تطوير الشراكات مع الجهات ذات العالقة.

     * تعزيز التكامل مع المبادرات في القطاع.

    * رفع مستوى التعامل مع الخدمات والبرامج.

     * رفع مستوى رضا الشركاء.

3

الكوادر البشرية
       * جذب واستقطاب الخبراء والمستشارين 

    والمرشدين والمدربين والمستثمرين.

    * تحسين إنتاجية الخبراء والمدربين.

    * تعزيز الكفاءات من خالل اعتمادات الشركاء.

      * االحتفاط بالمواهب.

           * رفع مستوى رضا األعضاء.

4

العمليات الداخلية
       * تطوير بيئة مترابطة ومتفاعلة وسريعة 

     االستجابة.

    * تحسين العمليات والتطوير والتنظيم.

    * تصميم مبادرات وبرامج مبتكرة.

      * ترسيخ مبادىء المساءلة والشفافية.

           * رفع كفاءة المبادرات والبرامج 

                    والمشاركات.

5

تحقيق األثر المجتمعي
       * زيادة التفاعل والتأثير اإليجابي على

     المستهدفين.

    * تعزيز االبتكار من خالل المشاريع الريادية.

6

التعلم والمعرفة
       * تنفيذ المزيد من الورش والجلسات

       التطويرية لرواد األعمال والخبراء.

   * بناء محتويات معرفية متنوعة ومتجددة.

    * االرتقاء بجودة وأصالة الخدمات المعرفية.

7

االستدامة
        * تحقيق االستدامة المالية.

     * ترسيخ الهوية المؤسسية لدى المجتمع

    والجهات ذات العالقة.

     * تطوير الخطة االستراتيجية.

      * تعزيز بيئة العمل والموارد البشرية.

            * التركيز على الكفاءات وجذبهم

                    والحفاظ عليهم.

الخارطة االستراتيجية:

https://busclinic.com/
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القضايا ذات األولوية:
 

عالم  في  المتميزين  والمدربين  والمستشارين  الخبراء  واستقطاب  جذب   :1 األولوية 
األعمال والحفاظ عليهم وتطويرهم بالتوافق مع المتطلبات واالحتياج.

األولوية 2: تقويم المشاريع المتعثرة وضمان استدامتها من خالل جهود استشارية 
إرشادية واستثمارية تحقيق الغاية.

األولوية 3: دعم أصحاب األفكار الريادية والمشاريع القائمة لتطوير أعمالهم وعرضها 
على مستثمرين.

األولوية 4: االنتشار الجغرافي المدروس من خالل تقديم االستشارات واإلرشاد والتدريبية 
الموجهة لرواد األعمال وأصحاب األفكار.

األولوية 5: بناء شراكات فاعلة مع جهات ذات العالقة حكومية وأهلية وخاصة في معظم 
مدن المملكة بهدف تفعيل التعاون والشراكة لتحقيق األهداف واختصار المسافات.

األولوية 6: تحقيق االستدامة وتعريز الشفافية والحوكمة في جميع العمليات والعمل 
على ضمان الجودة والكفاءة وتعزيز المسؤولية وااللتزام بالمواثيق.

وتعاون  بتفاعل  المتنوعة  التوعوية  المحتويات  خالل  من  المعرفة  نشر   :7 األولوية 
التقارير  وتبني  شاملة  إحصائية  مؤشرات  توفير  جانب  إلى  والمستشارين،  الخبراء 

الوصفية والدراسات الميدانية.

األولوية 8: التخطيط لتحقيق االستدامة المالية من خالل الشركاء وتخصيص ميزانيات 
للتطوير بما يحقق الرؤية االستراتيجية.

الكفاءة  زيــادة  يضمن  بما  والعمليات  لألعمال  التقني  والربط  التطوير   :9 األولوية 
واإلنتاجية والتكامل بين األنظمة.

األولوية ١٠: تحقيق التميز في المخرجات واألثر من خالل العمل مع الشركاء االستراتيجيين 
االبتكار  وتشجيع  الكفاء  رفق  على  والعمل  االستراتيجية  مع  اإلجراءات  توافق  وضمان 

واإلبداع، وتفعيل نظام التعامل مع الشكاوى واالقتراحات المتصلة بالمشاريع.

https://busclinic.com/
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جانب من اتفاقيات التعاون والشراكة

توقيع اتفاقية بين غرفة 
حائل وعيادات األعمال

22 يوليو 2018 ، حائل

توقيع اتفاقية بين 
البرنامج الوطني للمعارض 
والمؤتمرات وعيادات األعمال

20 سبتمبر 2018 ، الرياض

توقيع اتفاقية بين غرفة 
الخرج وعيادات األعمال

30 سبتمبر 2018 ، الخرج

لمشاهدة المحتويات 
يرجى الضغظ على األيقونات

لمشاهدة المحتويات 
يرجى الضغظ على األيقونات

لمشاهدة المحتويات 
يرجى الضغظ على األيقونات

https://busclinic.com/
http://www.alriyadh.com/1694493
https://twitter.com/al_jazirah/status/1051690659952906240?s=20
http://www.alriyadh.com/1706440
http://www.7days-sa.net/?p=17388
https://sadaalmowaten.com.sa/162326
https://sabq.org/rNb6m2
https://twitter.com/hailchamber/status/1021016865714393089?s=20
https://twitter.com/kcciorg/status/1042715544888254466?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=D0w6s1UlBXQ
https://www.youtube.com/watch?v=8RqczpCHceA
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توقيع اتفاقية بين إمارة 
الباحة وعيادات األعمال

18 سبتمبر 2018 ، الباحة

توقيع اتفاقية بين غرفة 
ينبع وعيادات األعمال 

 
12 يوليو 2018 ، ينبع

توقيع اتفاقية بين 
جامعة الملك عبدالعزيز 

وعيادات األعمال

28 نوفمبر 2018 ، جدة

لمشاهدة المحتويات 
يرجى الضغظ على األيقونات

لمشاهدة المحتويات 
يرجى الضغظ على األيقونات

لمشاهدة المحتويات 
يرجى الضغظ على األيقونات

https://busclinic.com/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1815121
https://www.al-madina.com/article/581330
https://www.al-madina.com/article/603251
https://almnatiq.net/632797/
https://www.mubasher.info/news/3312897/-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF/%7B%7Bstock.url%7D%7D
https://www.kau.edu.sa/Content-0-AR-272385
https://twitter.com/BahaPrincedom/status/1041995922320842752?s=20
https://twitter.com/kcciorg/status/1042715544888254466?s=20
https://twitter.com/ynbcci/status/1017445435450028032?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=D0w6s1UlBXQ
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نعتز بشركاؤنا وعمالؤنا

https://busclinic.com/


30

جانب من تواجدنا في اإلعالم

https://busclinic.com/
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https://busclinic.com/
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https://busclinic.com/
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جانب من النشر المعرفي

مشورة مستشار.. مع مستشار تمويل 

المنشآت | فواز خياط

مشورة مستشار.. مع مستشار اختيار 

المشروع | ممدوح الشالل لمشاهدة المحتوى 
يرجى الضغظ 

على الصورة

https://busclinic.com/
https://youtu.be/QhQP6vBXn9Y
https://youtu.be/I9aCvj2UpWo
https://twitter.com/BusClinic/status/1215366257723219969?s=20
https://twitter.com/BusClinic/status/1208100533816504320?s=20


34

سالسل معرفية

»ثريد تويتر«

شخصيات كرتونية

ريادي | ريادية

أرقام واحصاءات 
قطاع األعمال

معجم مصطلحات 
األعمال

مقوالت 
المستشارين

لمشاهدة المحتوى 
يرجى الضغظ 
على الصورة

https://busclinic.com/
https://twitter.com/BusClinic/status/1205875032641196033?s=20
https://twitter.com/BusClinic/status/1205133270666530816?s=20
https://twitter.com/BusClinic/status/1204837681093599235?s=20
https://twitter.com/BusClinic/status/1204783593698013184?s=20
https://twitter.com/BusClinic/status/1204424809976934401?s=20
https://twitter.com/BusClinic/status/1204060588130938880?s=20
https://twitter.com/BusClinic/status/1203685345113575424?s=20
https://twitter.com/BusClinic/status/1203374008428875776?s=20
https://twitter.com/BusClinic/status/1203296376077062146?s=20
https://twitter.com/BusClinic/status/1199782394208964608?s=20
https://twitter.com/BusClinic/status/1209525955670290433?s=20
https://twitter.com/BusClinic/status/1214586021620391943?s=20
https://twitter.com/BusClinic/status/1209850333578629120?s=20
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جانب من ثناءات الشكر والتقدير

شكر وتقدير من غرفة 
تجارة وصناعة الشارقة

لـ »عيادات األعمال«

شكر وتقدير من سمارت 
أوفيس بجدة

لـ »عيادات األعمال«

شكر وتقدير من غرفة 
ينبع

لـ »عيادات األعمال«

شكر وتقدير من قراجنا 
بالرياض

لـ »عيادات األعمال«

شكر وتقدير من وادي 
جدة 

لـ »عيادات األعمال«

لمشاهدة المحتوى 
يرجى الضغظ 
على الصورة

https://busclinic.com/
https://twitter.com/tamkeen_wj/status/1024281774447321088?s=20
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شكر وتقدير من عضو 
مجلس غرفة األحساء 

لـ »عيادات األعمال«

لمشاهدة المحتوى 
يرجى الضغظ 
على الصورة

https://busclinic.com/
https://twitter.com/ansariaad/status/1129203551069265920?s=20
https://twitter.com/turki10am/status/1106125491382222848?s=20
https://twitter.com/draswahab/status/1060242023226245121?s=20
https://twitter.com/saudma1/status/1021023614425075713?s=20
https://twitter.com/mesharialjabr/status/1196505581697286144?s=20
https://twitter.com/osama137145/status/1091592017090621440?s=20
https://twitter.com/YaserBakker/status/1059068643600936960?s=20
https://twitter.com/MohammadAttaf/status/1059041153297932289?s=20
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شكر رئيس اللجنة 
الوطنية لريادة األعمال 

بمجلس الغرف السعودية

شكر رئيس مجلس 
الغرف السعودية نائب 
مجلس الغرف الخليجية

شكر نائب رئيس مجلس 
الغرف السعودية، رئيس 

غرفة حائل

شكر محافظ ينبع

شكر مستشار غرفة 
األحساء لتطوير األعمال

شكر نائب محافظ الهيئة 
العامة للمنشات الصغيرة 

والمتوسطة »منشآت«

شكر القنصل العام 
للواليات المتحدة 

األمريكية بالشرقية

لمشاهدة المحتوى 
يرجى الضغظ 
على الصورة

https://busclinic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=I8tuYPPoWVk&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=-i5zKaNqf1o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Aj_-hVLNmks
https://www.youtube.com/watch?v=8id8cW9uh5M&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=-IIIsCO3dmc
https://www.youtube.com/watch?v=_QWrrW3WVVs
https://www.youtube.com/watch?v=CzN8o4MPvWQ
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جانب من تقارير الجلسات االستشارية

https://busclinic.com/
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سلسلة المواثيق المهنية واألخالقية

https://busclinic.com/
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شهادات رواد األعمال

يزيد

موقع التوثيق: حفر الباطن

عبداهلل، وأول استشارة

موقع التوثيق: حفر الباطن

خالد

موقع التوثيق: األحساء

فارس، انطباع بعد ٧ اشهر

موقع التوثيق: الخبر

علي

موقع التوثيق: حائل

ماجد، قادما من المدينة

موقع التوثيق: حفر الباطن

راشد، قادما من الكويت

موقع التوثيق: األحساء

محمد، ذو الـ١٧ قادما من جازان

موقع التوثيق: الخبر

د. نواف، قادما من الكويت

موقع التوثيق: الشارقة

د. عبداهلل، قادما من الطائف

موقع التوثيق: ينبع

لمشاهدة المحتوى 
يرجى الضغظ 
على الصورة

https://busclinic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jNpFe_hqQL0
https://www.youtube.com/watch?v=z7RN-dIpAxA
https://www.youtube.com/watch?v=fsoU6WRZoJg
https://www.youtube.com/watch?v=n00v8NZ4xbY
https://www.youtube.com/watch?v=abOzfqZHNbw
https://www.youtube.com/watch?v=iyIugTzJELs
https://www.youtube.com/watch?v=gnwjTb1aqsU
https://www.youtube.com/watch?v=hNfvEYpr8sU
https://www.youtube.com/watch?v=SDyQ-p_IWzQ
https://www.youtube.com/watch?v=VOjLt8xVKUI
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ماجد

موقع التوثيق: المدينة

»قصة نجاح.. 
بدأت من استشارة إلى منشأة« 

عبدالكريم، من جدة

موقع التوثيق: ينبع

رنا

موقع التوثيق: الشرقية

أحمد، قادما من جدة

موقع التوثيق: المدينة

أسماء

موقع التوثيق: جدة

»قصة نجاح.. 
بدأت من استشارة إلى منشأتين« 

عيد

موقع التوثيق: حائل

لمشاهدة المحتوى 
يرجى الضغظ 
على الصورة

https://busclinic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=t0s7SModELE
https://www.youtube.com/watch?v=2QrYzTU0fQE
https://www.youtube.com/watch?v=bVkTQDne-9U
https://www.youtube.com/watch?v=c0E65cBz9Fc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=sRcwbRxg4wA
https://www.youtube.com/watch?v=zY8y8yB3yIc
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info@busclinic.com

www.busclinic.com

https://busclinic.com/
https://busclinic.com/
mailto:info@busclinic.com
https://twitter.com/BusClinic
https://busclinic.com/

