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دورات تدريبية “ عن بعد”

حاضنة الشهر

مكاتب ومساحات عمل تحاكي 
الريادة

www.mohakah.com

أهمـ المـسـتـجدات

للمكاتب  العاملين  حضور  تعليق  رفع  البشرية  الموارد  وزارة  أعلنت 
الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص وتقليص أعداد العاملين في فروعها 
ومكاتبها ومرافقها األخرى إلى الحد األدنى، الذي كان مقرًرا منذ 22 
القرارات  من  مجموعة  ضمن  ووقائي  احترازي  كإجراء  1441هـ   /  7  /

واإلجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

اتخذت المملكة عدة قرارات ساهمت في دعم القطاع الخاص 
الصغيرة  المنشآت  على  السلبية  االقتصادية  اآلثار  وتخفيف 
والمتوسطة جراء انتشار فيروس كورونا، وأمر أن يتقدم القطاع 
للعاملين  تعويض شهري  االجتماعية  التأمينات  بطلب  الخاص 
لديه بنسبة %60 من األجر المسجل في التأمينات االجتماعية. 

أعلن مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك 
الخيرية” عن تخريج الدفعة الثالثة من مشاريع مسرعة األعمال “مسك 
 ،”Startups 500“ بالتعاون مع شركة المركز  500”، والتي ينظمها 
16 شركة  استكملت  حيث  الناشئة،  المشاريع  دعم  المتخصصة في 

البرنامج التعليمي بنجاح.

حضور  تعليق  رفع  تعلن  البشرية”  “الموارد 
العاملين في القطاع الخاص لمقر العمل

المملكة العربية السعودية 
صرحت بتحمل %60 من رواتب 
الموظفين في القطاع الخاص

“مسك الخيرية” تعلن عن تخريج الدفعة الثالثة 
من برنامج مسرعة أعمال “مسك 500”

يزن حجم قطاع التطبيقات الصحية عبر الهواتف الذكية 59 مليار 
لتقديم  األعمال  ريادة  نحو  الماليين  يتطلع  2020م،  في  دوالر 
مستقبلية  استراتيجية  وتعتبر  األزمات  من  للعديد  ناجحة  حلول 

ضرورية.

االستثمار في مجال الصحة … فرصة 
عظيمة

ماذا يعني اسم محاكاة؟ ما سبب التسمية؟
صفات،  او  افعال  او  ألقوال  والمشابهة  المماثلة  عملية  هي  محاكاة 
صناعة  مجال  في  ستة  رئيسية  قيم  تحاكي  ألنها  محاكاة  ب  وُسميت 
و ريادة األعمال وهي: مشاركة، حكمة، ابداع، كفاح، اتقان، همة حيث 

تقف تلك القيم خلف كل حرف من حروف محاكاة. 

ماهي الرسالة التي تود محاكاة تقديمها؟  
اإلنجازات  نواة  أنها  نؤمن  التي  القيم  غرس  هي  محاكاة  في  رسالتنا 
ريادية نحققها  تحاكي قيم  بيئة عمل  العظيمة من خالل خلق  واألعمال 

في خدماتنا وانشطتنا. 

ماذا يميز محاكاة؟
داخل  عمالئنا  راحة  لضمان  تحقيقها  أردنا  معايير  على  محاكاة  ُأِسَست 
مكاتبهم وهي في الحقيقة أولى ما لفت انتباههم فور زيارتهم االولى: 

- الموقع: حرصنا على اختيار أكثر المواقع استراتيجية ونفاذا على جميع 
مناطق مدينة جدة من خالل ٣ طرق رئيسية وأكثرها قربا من مقر وزارة 
تبعد  والتي  المهمة  الحكومية  الجهات  و بعض  التجارية  والغرفة  التجارة 
عن محاكاة ٣ دقائق فقط باإلضافة الى الخدمات المتكاملة في الموقع 

“اعمار سكوير”. 

محاكاة،  تصميم  معايير  أولى  هي  والراحة  الخصوصية  التصميم:   -
طابع  تحقق  أن  حرصنا  المختارة  واأللوان  للمكاتب  الداخلية  التقسيمات 

رسمية األعمال مع الراحة البصرية للتفكير واإلنجاز.

عمالئنا  الى  واالستماع  خدماتنا  تطوير  الى  دائما  نسعى  الخدمات:   -
كعائلة واالجتهاد والعمل على تحقيق كل ما يساند أعمالهم، في محاكاة 

الكثير من المرافق والخدمات التي نقدمها بكل سعادة ومرونة.

ماهي استعدادات محاكاة الستقبال العمالء؟
متناهية  ودقة  وبحرص  االحترازية  اإلجراءات  بجميع  مجهزة  محاكاة  حاليًا 

لسالمة عمالئها ومنسوبيها.

 حرصنا اوال على تجهيز صندوق التعقيم الخارجي والذي نقوم من خالله 
لمكاتبهم  دخولها  قبل  الخارجية  عمالئنا  وطلبات  شحنات  جميع  بتعقيم 
باإلضافة إلى التأكد من سالمة جميع العمالء والزوار والموظفين بقياس 
وجود  وكذلك  الدخول،  قبل  الكمامة  بلبس  االلتزام  من  والتأكد  الحرارة 
اللوحات االرشادية التي تضمن األخذ بجميع االحترازات في جميع مرافق 
محاكاة، والتعليمات الخاصة باستخدام قاعات االجتماعات وجميع المرافق.

مساندة  خدمات  واضافة  لعمالئنا  خاصة  عروض  بتقديم  قمنا  ثانيا 
لمساعدتهم على الرجوع إلى أعمالهم وتخطي هذه األزمة بأقل الخسائر.
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الهندسة القيمية 

التسجيلاللغة العربية عن بعد وقت غير محدود 
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التسويق الرقمي االستراتيجي 

التسجيلاللغة اإلنجليزية عن بعد وقت غير محدود
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بناء المكتبات الرقمية

التسجيلاللغة العربية عن بعد وقت غير محدود 

02

اإلدارة اإلستراتيجية

التسجيلاللغة اإلنجليزية عن بعد وقت غير محدود 
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الخطوط  بدأت   الشريفين  الحرمين  خادم  لتوجيهات  وفًقا 
الخارج  من  المواطنين  لعودة  رحالت  عدة  تنظيم  السعودية 

لتحفيز ضمان عودة الحياة لطبيعتها بالتدريج. 

قرار عودة الحياة العملية لطبيعتها 
بالتدريج
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 د.محمد العبد العالي
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

فيها  المسؤولية  ليست  القادمة  المرحلة 
يكون  أو  نفسه  االنسان  يحمي  أن  فقط 
مهتما بالبعد عن المخاطر بنفسه وإنما أحبابه 
وأسرته من حوله، بل المجتمع ُكله، ألن التزام 

”الجميع يعني سالمة الجميع. 
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