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أهمـ المـسـتـجدات

تحسين  استمرار  بهدف  الخاص  للقطاع  المرن  بالعمل  اإلقرار  تم 
وقال:  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزير  العمل،  مستوى 
فرص  لتوفير  المتواصل  الوزارة  سعي  إطار  في  القرار  هذا  يأتي 

وظيفية ألبناء وبنات الوطن.

نظام العمل عن بعد

لماذا تم اختيار اسم أبعاد؟
تم اختيار اسم أبعاد لكونه يعكس واقع المستفيدين المتواجدين في 
بعدها  منشأة  فلكل  المشتركة،  العمل  مساحات  و  األعمال  حاضنات 
وتوجهها الخاص بها لكن تحت مظلة واحدة منطلقين من نفس الموقع 

ومتشاركين ومستفيدين من الدعم والخدمات المقدمة.

ماذا يميز أبعاد؟

موقع استراتيجي
جلسات ومساحات داخلية وخارجية

منظر جميل يطل على المدينة
لقاءات وبرامج تطويرية

استشارات إدارية وقانونية
الدعم الفني والسكرتارية

ابدأ في اقرب فرصة.
ابدأ بشكل بسيط. 

اعطي االهتمام والوقت الكافي للمشروع. 
فكر بتفكير الريادي ال الهاوي. 

في األزمات التقتل المشروع، بل قلص حجمه وأنتظر الفرص.

األدوات والخدمات المكتبية
غرف اجتماعات

غرف اجتماعات افتراضية.
خدمات التصميم.

العديد من الخدمات التي تساعد 
تحويل الفكرة إلى مشروع مجانًا 

أو بتكلفة زهيدة.
الدخول كداعمين وشركاء لبعض 

المشاريع. 

ماذا  تقدم أبعاد لرواد األعمال المهتمين؟
حزمة الخدمات التي تقدمها أبعاد من شأنها دعم أي رائد أعمال في تحويل 
نسعى  حيث  حقيقي..  لمشروع  البسيط  مشروعه  أو  لمشروع  فكرته 
رائد  عادتًا ال يواجه  التي  المساندة  الخدمات اإلدارية والخدمات  لتقديم 
األعمال اهتمامه عليها إما لتركيزه على الفكرة الرئيسية أو لقلة الموارد 
واإلمكانيات والخبرة دون اإلنتباه ألهميتها في إنجاح أو فشل المشروع.
أيضًا، لدينا استعداد لدعم رواد األعمال.. وقد بدأنا فعليًا بمساعدة أحد 

المشاريع لإلنطالق ونعمل على دعم مشروع آخر. 
 

الزالت حزمة خدماتنا لم تكتمل لسعينا لعمل إدارات خاصة بكل قسم من 
محاسبة وتسويق وغيرها، لضمان تقديم الدعم الكافي للمستفيدين.

ماهي استعداداتكم لمواجهة فايروس كورونا؟
للبرامج  نتوجه  لم  كورونا،  الماضية من  الفترة  السائد خالل  على عكس 
ومشاريع  افكار  على  للعمل  سعينا  بل  بعد،  عن  والتطويرية  التثقيفية 

وبدأنا نجني ثمارها خالل فترة قصيرة.

توصياتكم لرواد األعمال؟

التفكير اإلستراتيجي

التسجيلاللغة العربية عن بعد وقت غير محدود 

01

ريادة األعمال في سوق الشركات الناشئة

التسجيلاللغة اإلنجليزية عن بعد وقت غير محدود

03

نموذج العمل التجاري

التسجيلاللغة العربية عن بعد وقت غير محدود 

02

العقلية الريادية وإدارة األزمات

التسجيلاللغة اإلنجليزية عن بعد وقت غير محدود 

04

دعًما لريادة األعمال بادرت حكومة المملكة العربية السعودية بعد تدشين رؤية 2030 
بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”

لتحقيق عدة أهداف:

وتساهم األهداف على تشجيع ريادة األعمال والمبتكرين! 
- )مجلة رواد األعمال - يونيو 2020م( 

نشر ثقافة ريادة األعمال.

في  األعمال  رواد  دعم 
تأسيس شركاتهم الناشئة.

الصغيرة  المنشآت  مساهمة  زيادة 
والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي.

خلق المزيد من فرص العمل.

للمزيد

هذه الدورة ستسلط الضوء على التفكير اإلستراتيجي، مهارات
وأنماط التفكير اإلستراتيجي

مفهوم نموذج العمل التجاري، أقسام نموذج العمل التجاري، الفرق 
بين نموذج العمل وخطة العمل.

نماذج سابقة عن صعوبات واجهت مشاريع ناشئة، وتحديد الفرص 
ونقاط القوة في مجال ريادة األعمال.

مفهوم األزمات، العقل الريادي، استراتيجية العقلية وطرق التفكير. 

والمدينة  الرياض  في  بعد  عن  افتراضية  جلسات  عدة  تنظيم  تم 
المنورة و بدأت تستأنف العمل في مراكز دعم المنشآت وتم حصر 
العمل فيها على الجلسات االستشارية واإلرشادية بما ال يتجاوز 3 
أشخاص مع االلتزام بالتباعد االجتماعي وتطبيق اإلجراءات االحترازية.

منشآت تستأنف تقديم االستشارات واإلرشاد 
في مراكز الدعم وفق اإلجراءات االحترازية.

للمزيد

األزمات تتميز بارتفاع نسبة المخاطر، بسبب عدم اتزان السوق واالقتصاد. 
حيث وردت بعض النصائح التي صرحها   الملياردير األمريكي مارك كوبان 
ومنها كانت “تحول إلى النقدية” بمعنى أن السيولة المالية هو الخيار 
األكثر أمان وأقل مخاطرة، وأيًضا َذكر أنه من المهم أن يكون المستثمر 
على علم أن من المتوقع أن يكون السوق سيلقى ارتفاع خالل الخمس 

سنوات القادمة.

كيف تستثمر ثروتك في ظل أزمة كورونا

للمزيد

لالستفادة  عملها  للشركة  يمكن  خطوات  عدة  هناك  األزمات  ظل  في 
والعمل على تخطي األزمة منها: إعادة التواصل مع الشركاء، زيادة فرص 
النظر في  إعادة  التعلم، تطوير تقنيات الشركة، معرفة قدرات السوق، 

المشكالت المتوقعة، االهتمام بالتطوير المستمر. 

الميزة التنافسية في األزمات

للمزيد

 .Impact46 بقیادة Series A تم إغالق الجولة االستثماریة

تطبيق جاهز يغلق جولة استثمارية بقيمة 137 
مليون ريال 

للمزيد

المزيد
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 األميرة ريما بن بندر ال سعود
 برنامج سيدتي 2019

نتجه  الذي  التغيير  في  يشكك  من  كل  ُأذكر 
نحن  بالدنا،  خارج  أحد  نعمل ألي  ال  نحن  له، 
نعمل لبالدنا، للنساء في بالدنا وللرجال في 
له  نصل  أن  في  نرغب  الذي  للتطور  بالدنا، 
”ومن هناك سنعمل على إفادة باقي العالم.

”
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