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الزيــارة السنويــة
للحاضنات والمسرعات

في الواليات المتحدة األمريكيـة
تقرير حول رحلة شركة أوشن إكس للواليات
المتحدة األمريكية و زيارتهم لمنصات دعم
ريادة األعمال لعام  2018مـ
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فريق العمل

مقدمة عن الزيارة

ً
سعيـــــا في تطوير صناعة الحاضنــــات والمسرعات في
ً
وإيمانــــا بضرورة البحث
المملكـــــة العربيــــة السعوديــــة
باستمرار عن أفضل التجارب الدولية التي تمت ممارستها
على منصات ريادة األعمال الدولية  ،قام فريق إدارة
تأسيس وتشغيل الحاضنات والمسرعــات في شركة
أوشن إكس بزيارة لثالث مدن رئيسية في الواليات
المتحدة األمريكية وحضور مؤتمر الحاضنات  , Inbiaمن
تاريخ  21ابريـل 2 -مايو  2018وهي:

مدينــــــــة
واشنطن
دي سـي

مدينـــة
سياتـل
مدينـــة
داالس

بهدف التعرف على أفضل الممارسات الدولية وآخر
المستجدات في منصات ريادة األعمال باإلضافة إلى
عقد شراكات مع جهات عالمية تكون لها إضافة في
السوق السعودي.
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عن منظمة

INBIA

عضوا
هي منظمة غير ربحية عالمية تضم أكثر من 2200
ً
بلدا .توفر
و تقود منظمات دعم ريادة األعمال في ً 62
 InBIAأفضل الممارسات الدولية من خالل التعليم
مع تمكين التعاون ،واإلرشاد ،والتعلم القائم على
تقاسم األفكار المبتكرة لرواد األعمال في جميع أنحاء
العالم .وتعتبر أكبر شبكة دعم لتنظيم المشاريع في
عاما.ا
العالم ألكثر من ً 30
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تعريف
عن المؤتمر
داالس

أبريل 2018 24 - 21

هو مؤتمــــر دولي مختـــص بحاضنـــــات األعمــــال ،وتم
انعقاده في تاريخ  25-21أبريل  2018وأقيم في مدينة
داالس األمريكية .وحضر المؤتمر الكثير من قادة الفكر
في ريادة األعمال من مختلف أنحاء العالم .وقد اقيم
في هذا المؤتمر لهذا العام أكثر من  50ورشة عمل
باإلضافــــة إلى تواجد عارضيـــن ورعاة متخصصين في
مجال الحاضنـــــات .ويسعــــى هذا المؤتمر إلى تطوير
مهارات المشاركين وإيجاد أدوات واستراتيجيات جديدة
لدعم رواد األعمال.ا
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عن مؤتمر
INBIA
كل سنة في مدينة
  مختلفة

مناهج وحقائب
تعليمية لألعضاء

+50
جلسة حوارية
وتدريبية

+600
حاضر في كل
مؤتمر

مكتبة الكترونية
مختصة بكتب ريادة
األعمال

04

أبرز الورش

التي تم إقامتها أثناء المؤتمر

مؤشرات قياس األداء
لمنصات ريادة األعمال

نماذج للمنظومات االبتكارية

أفضل الممارسات الدولية
لمنصات ريادة األعمال
في الطاقة المتجددة

استثمار الشركات في
منصات ريادة األعمال

كيفية بناء ثقافة ريادة األعمال

االستراتيجية األفضل
لتخرج المحتضنين

تشجيع ريادة األعمال كخيار
مهني مبكر

أسرار لمساعدة رواد األعمال
على جلب االستثمار

بناء منصات ريادة األعمال
للجامعات بنجاح

استراتيجيات التسويق
المؤثر بميزانية محدودة
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أبرز النقاط

التي تم مالحظتهــــــــا من
حضــــــور المؤتمـــــر وورش
العمل
تحرص كثير من الحاضنـــــات على عدم االستثمــــار
بشكل كبير في مقر الحاضنة في البدايــات ،وذلك
لعدة أسباب أبرزها:
 )١عدم معرفة العدد المتوقع للمحتضنين
المنضمين للحاضنة من البداية.ا
 )٢عدم معرفة احتياجات الحاضنة والمشاريع
بشكل دقيق.ا
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أبرز النقاط من المؤتمر

تسعى كثير من الحاضنات إلى تقليل التكاليف
التشغيلية وحتى التأسيسية من خالل:

 )١الدعم المقدم من الشركات ورجال األعمال من
خالل برامج المسؤولية االجتماعية لديهم.ا
 )٢البحث عن الدعم الحكومي.ا
ً
مجانــــــا
 )٣تُ قدم كثير من الشركــــات خدماتها
للحاضنات حتى يتعرف عليها الزوار ،وألنها ترى قيمة
مضافة في بيئة عمل الحاضنات.ا
 )٤االستعانة بالمتطوعين.ا

أبرز  ٣معايير اتفقت عليها أكثر الحاضنات
المشاركة في تقييم نجاحها هي:

 )١خلق الوظائف من المشاريع المحتضنة.ا

 )٢نسبة استمرارية المشاريع وعدم فشلها.ا

 )٣عدد الجوالت االستثمارية التي تمت خالل فترة االحتضان.ا
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أبرز النقاط من المؤتمر

“

“ أكد اغلب المشاركين من مـــــدراء الحاضنـــــات على
ضرورة خلق الشراكات المثمرة مع المجتمع المحيط
بالحاضنة وعدم االكتفاء بالكفاءات الموجودة فيها

“ أغلب الحاضنـــات وخاصة المرتبطة بالجامعــــــــــات
تستهدف جميع التخصصــــــــات في بدايتها ولكن بعد
فترة من الزمن تقوم على تحديد تخصصات تستهدفها
بناء على ظروف المنطقـــة وإمكانيات رواد األعمال
ً
واهتماماتهم
“

“ تتميز حاضنــات األعمال ببيئة عمل مثالية ،بدليل قيام
عدد من الشركـــــــات الكبيرة بتقديم خدمة تأمين
عدد من موظفيها للعمل في الحاضنات لفتــــرات
ً
إيمانا منهم بأن الحاضنـــــــات تساهم في
مختلفـــــة
صنع اإلبداع لدى موظفيها
“

“ يفضــــل مزج ثقافــــة ريادة األعمــــــال مع المناهج
الدراسية لطــــالب ما قبل الجامعة ،فبناء ثقافة
ريادة األعمال تبدأ منذ الصغر فهي ممارســـــة
وتمرين للعقل
“

“ عادةً ما يتم التعاون مع شركات أخرى تقدم
خدمات مجانية مقابل حصول على مساحة عمــل
في الحاضنة ،حيث يساهم ذلك في تنوع وتعدد
خدمات الحاضنة
“

09

أبرز النقاط من المؤتمر

ثالث معايير تركز عليها الحكومات في تقييم أداء
الحاضنات وهي كالتالي:

1
معايير على
المحتضنين

2
معايير على
إدارة الحاضنات

3
معايير االستفادة
من الجهات
المجتمعية

عدد براءات
االختراع المسجلة

عدد الساعات
اإلرشادية والتدريبية

االستفـادة من األدوات
والخبـرات من الجهـــــات
البحثية والمؤسســـــات
التعليمية

توليد الوظائف

الربط مع الداعميـن
للحاضنات

الجوالت
االستثمارية

التعاون مع جهات
وسائل اإلعالم في
المنطقة

عدد الجهات التمويلية
المرتبطة بالحاضنة
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زيارة مدينة
داالس
ابريل  2018 24 - 21مـ

نبذة عن الحاضنات والمسرعات التي تمت زيارتها
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01
هيلث وايلد كاترز Health WildCatters

www.healthwildcatters.com

نبذة

هي مسرعة أعمال تأسست عام 2013م ،هدفها هو مساعدة المشاريع الناشئة في
مجال الرعاية الصحية لتطوير القطاع الصحي وخلق فرص عمل جديدة من خالل توفير
الدعم والموارد الالزمة لهم.ا

50M $

المشاريـــع المتخصصــــة
في مجال الرعاية الصحية
(األجهزة الصحية  -التطبيقات الصحية)

380K $ - 30K $
مقابل امتالك 8%
من المشـــــــــــــــروع

مدة البرنامج
 12اسبــــــوع

مجمــــــوع قيمــــــــــة
االستثمـــــارات لـ 51
مشروع تخرج حتى آلن

الخدمات والمميزات
تركز على مشاريع المختصة باالجهزة الطبية والتطبيقات الصحية.ا
بيئة عمل ومساحات عمل محفزة.ا
اجتماعات دورية تعليمية ومع مستثمرين.

أبرز المشاريع التي تم احتضانها

مالحظات
ً
صعبا بسبب شروط القبول وهي كالتالي:
يعتبر االنضمام إلى المسرعة
امتالك فريق عمل.ا
الحضور إلى داالس لحضور البرنامج التدريبي.ا
الحصول على براءة اختراع.ا
وجود شركة قائمة وليس مجرد فكرة.ا
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زيارة مدينة سياتل
ابريل  2018 29 - 25مـ

نبذة عن الحاضنات والمسرعات التي تمت زيارتها
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01
كامبيا قروف هوب Cambia_Grove_Hub#

www.cambiagrove.com

نبذة

هي مساحة عمل مشتركة تأسست عام  2015م ،هدفها هو إیجاد حلول مبتكرة ودفع
عجلة التحول الرقمي في مجال الرعایة الصحیة من خالل دعم المشاریع المتخصصة
في مجال الرعایة الصحیة وتقدیم مساحات مشتركة لهم وورش عمل دوریة وخدمات
استشاریة دون مقابل مادي أو امتالك نسبة من المشروع.ا

+100
المشاریع المتخصصة
في مجـــــال الرعایـــــــة
الصحیة

فعالية سنوية

الخدمات والمميزات
اشتراك مجاني.ا
توفیر مساحات عمل ومكاتب مشتركة.ا
تقدیم استشارات وإرشادات مجانیة.

مالحظات
تعتبر كامبیا قروف مبادرة من شركة Cambia Health Solutions
والتي تسعى بدورها إلى رفع مستوى الرعایة الصحیة على مستوى العالم منذ
أكثر من  100سنة.ا
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02
حاضنة سيرف Surf Incubator

www.surfincubator.com

نبذة

هي حاضنة أعمال تأسست عام 2009م على يد ستون غراس-الرئيس التنفيذي -برأس
ً
ً
جاهدا إلى تحقيق رؤيته المتمثلة في األخذ بيد أصحاب
جدا ،وكان يسعى
مال قليل
المشاريع الناشئة ودعمهم من خالل توفير الخدمات الالزمة ومصادر التمويل المحتملة
وبيئة العمل المثالية التي تساهم في تطوير أفكارهم وزيادة إنتاجيتهم وفرص نجاحهم.ا

+200
المشاريع الناشئة
المتخصصـــة في
المجـــال التقنـــــي

400 - 50
شهريا
دوالر
ً

فعالية سنوية لرفع
الوعي اإلجتماعــــي

الخدمات والمميزات
توفير مساحات عمل.ا
تقديم الخدمات االستشارية واإلرشادية.ا
تقديم ورش عمل مختلفة.ا
إقامة دورات متخصصة عن كيفية عرض المشروع للمستثمر وسبل إقناعه .

أبرز المشاريع التي تم احتضانها

مالحظات
تمتلك حاضنة سيرف بيئة عمل متميزة وذلك بسبب االنتقائية في اختيار المشاريع
المحتضنة وحرص ستون  -الرئيس التنفيذي ـ على أن تكون لهذه المشاريع قيمة
مضافة للحاضنة ،كما يحرص على ربط المحتضنين ببعضهم بحيث يقدم كل واحد
منهم خدمة لآلخر.ا
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03
فليدج Fledge

www.fledge.co

نبذة

هي مسرعة أعمال تأسست عام  2012م ،هدفها هو تحویل أفكار رواد األعمال إلى
مشاریع قائمة في مجال المسؤولیة االجتماعیة باشتراط وجود نموذج أولي للمشروع
ً
سنویا  15مشروع فقط من
من خالل تقدیم برامج مكثفة واإلرشاد الالزم لهم ،وتقبل
بین أكثر من  800متقدم.ا

82%
المشاریع المتخصصة
في المجال االجتماعي

20,000 $
مقابـــــل امتــالك
 6%من المشروع

مدة البرنامج
 10أسابيـــــع

مشروع ناجــح من
أصل  73مشـروع
محتضن

الخدمات والمميزات
إقامة دورات مكثفة لتطویر المهارات.ا
تقدیم جلسات إرشادیة مع أكثر من  600مرشد في مختلف المجاالت.ا
توفیر السكن وتحمل تكالیف الفیزا والطیران.ا
فروع المسرعة :سیاتل ،ولیما ،وبرشلونة ،وفانكوفر ،وبادوا.ا

أبرز المشاريع التي تم احتضانها

مالحظات
تحرص فلیدج على تقدیم خدماتها للمشاریع التي تمتلك فریق عمل مقابل امتالك
 6%من المشروع ،كما تحرص أن تكون العالقة طویلة المدى مع المشاریع بحیث
التقوم ببیع ما تمتلك بشكل سریع.ا
تقوم فلیدج بتدریب المستفیدین على مهارات اإللقاء ،كما تقوم بإعداد برنامج
تدريبي لیكون المستفید قادر على عمل  Tedtalkلمدة ربع ساعة.ا
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04
معمل مادرونا Madrona Venture Labs

www.madronavl.com

نبذة

هو معمل یقوم بصنع األفكار المتعلقة بالتقنیة من خالل البحث عن الفكرة وفحص
صحتها والعمل على تطویرها وتجربتها،وبعد ذلك یعمل على تجربتها بشكل أولي ومن
ثم إیجاد الشخــص المنـــاسب لیصبح المدیــر التنفیذي لهذه الفكرة لیقوم بالعمل علیها
وتحویلها إلى مشروع قادر على إحداث تغییر في العالم.ا

األفكــار والمشاریــع
الناشئة المتخصصة
في المجال التقنــي

الخدمات والمميزات
التأكد من نجاح وقابلیة تطبیق الفكرة.ا
المساعدة في تجهیز الفریق المناسب.ا
الربط مع الصنادیق االستثماریة.ا
المساعدة في بدء التشغیل وتحقیق األرباح.ا
توفیر مساحات العمل.ا
تقدیم الخدمات االستشاریة واإلرشادیة.ا
إقامة العدید من الفعالیات على مدار العام.ا

أبرز المشاريع التي تم احتضانها

مالحظات
معمل مادرونا هو أحد أعمال madrona venture group
والذي یعتبر صنــــدوق رأس مـــــال استثمـــــاري تأسس عام  1995م ،یهدف إلى
دعم أفكار رواد األعمال في مجال التقنیة وتحویلها إلى واقع من خالل التحقق من
الفكرة وبناء نموذج أولي له ،ومساعدة المشاریع الناشئة التي ال تتجاوز أرباحها 3
مالیین دوالر في زیادة أرباحها وتقدیم الدعم والمشورة الالزمة لهم.ا
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05
حاضنة ايكو جينيكس Icognex Incubator

www.icogenex.com

نبذة

هي حاضنة أعمال تأسست عام  2002م ،تهدف إلى دعم المشاریع الناشئة في مجال
التكنولوجیا الحیویة وفهم احتیاجاتهم لتنفیذ أفكارهم وتحقیق النمو من خالل توفیر
مساحات العمل والمختبرات المجهزة والمعــــدات الالزمة لهم ،وقد تخرج منهم حتى
اآلن 11مشروع وطرحت  6شركات في سوق األسهم بقیمة تبلغ أكثر من  4.4ملیار دوالر

المشاریع الناشئـــة
المتخصصــــــة في
التكنولوجیا الحیویة

76

مشــــــــــــــــروع تم
احتضانه إلى اآلن

الخدمات والمميزات
توفیر بیئة عمل علمیة مثالیة.ا
إمكانیة الوصول إلى المعدات العلمیة الالزمة دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافیة.ا
تطبیق برنامج السالمة على مستوى  BSL 2التوفیر بیئة عمل آمنة.
تقدیم خدمات مثل التعقیم باستخدام االوتوكالف.ا
تجهیز مختبرات بالكامل لبحوث البیولوجیا الجزیئیة والخلویة والكیمیائیة.ا
متاحة على مدار الساعة وطوال أیام األسبوع.ا
توفیر قاعات مؤتمرات واجتماعات.ا
توفیر مكاتب عمل بعدة مساحات تتناسب مع احتیاجات العمیل.ا
إتاحة خدمة البرید و  FedExو  UPSو USPS

أبرز المشاريع التي تم احتضانها

مالحظات
تتمیز حاضنة أیكو جینیكس بأنها بدأت بشكل تدریجي ،فقد كانت في البدایة عبارة
عن شركة أبحاث وتطویر في مجال التكنولوجیا الحیویة ومع مرور الوقت تطورت
وأصبحت عبارة عن مساحات عمل متخصصة في التكنولوجیا الحیویة وواصلت
تطورها إلى أن أصبحت حاضنة أعمال في مجال التكنولوجیا الحیویة.ا
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زيارة مدينة واشنطن
دي سي
ابريل  2 - 29مايو  2018مـ

نبذة عن الحاضنات والمسرعات التي تمت زيارتها
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01
حاضنة 1776 incubator ١٧٧٦

www.1776.vc

نبذة
هي حاضنة أعمال دولية تأسست على يد إيفان بورفيلد ودونا هاريس عام 2013م،
وتقوم باكتشاف وتطوير المشاريع الناشئة ذات النمو المرتفع في الواليات المتحدة
وحل التحديات التي تواجه المجتمع في قطاعات التعليم والنقل والخدمات المالية،
وقد احتضنت في سنتها األولى  200مشروع وبلغ عدد المستفيدين  4000شخص
خالل خمس سنوات ،وتجاوزت قيمة استثماراتها حتى اآلن  400مليون دوالر.ا

+700
مرشد لمساعدة
المستفيديـــــــن

+6000

+200

وظيفة للشركات
المحتضنــــــــــــــة

فعالية سنويـــــة
في نفس المقر

الخدمات والمميزات
استضافة مسابقة سنوية تسمى Challenge Cup
امتالك صندوق استثماري يستثمر في الشركات الناشئة والواعدة.ا
فروع الحاضنة :أوستن ،وبوسطن ،وشيكاغو ،وديترويت ،ونيو أورلينز ،ونيويورك،
وسان فرانسيسكو ،وواشنطن ،ودبي.ا

أبرز المشاريع التي تم احتضانها

مالحظات
تعتبر  1776حاضنة مميزة على مستوى العالم ،فهي تقوم بربط المشاريع المميزة
في الحاضنة بالصندوق االستثماري التابع لها وبذلك تصبح الحاضنة وسيلة للتطوير
والتقييم للمشاريع التي من الممكن أن يستثمر فيها الصندوق الخاص بالحاضنة.ا
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02
مسرعة أعمال دي كود Dcode

www.dcode.co

نبذة

هي مسرعة أعمال تأسست عام 2015م وتخدم القطاع الحكومي ،تهدف إلى دعم
المشاريع التقنية وتطويرها وربطها بالجهات الحكومية مقابل أخذ نسبة من المشروع،
ً
سنويا من بين مئات المتقدمين  ،وتستهدف إدارة المسرعة
وهي تقبل  40شركة فقط
باستقطاب شركات سبق لهم العمل في المجال الحكومي.ا
المشاریع الناشئـــة
المتخصصــــــة في
المجال التنقني

مدة البرنامـج
 4أشهـــــــــــر

أنواع البرامج
تقدم المسرعة عدة برامج متخصصة بمجاالت معينة مثل:ا
البرمجيات كخدمة ). (SaaSا
أمن الشبكات.ا
األمن السيبراني.ا
إعداد البرامج للمؤسسات.ا
برمجة الهاتف.ا
) (Big dataالبيانات الضخمة.ا

الخدمات والمميزات

الربط مع الجهات الحكومية.ا
تقديم أكثر من  10مناهج تعليمية.
بناء نموذج عمل أولي حتى يكتمل المنتج.ا
إعداد الخطط االستراتيجية والتنفيذية.ا
القيام بتطوير وتخطيط المنتج.ا
تقديم جلسات فردية مع الخبراء الحكوميين.ا
تقديم المكافآت والجوائز.ا
التميز في موقع الحاضنة (العاصمة) لكثرة وجود الجهات الحكومية.ا
استمرارية المتابعة إلى ما بعد التخرج.ا

مالحظات
تتميز مسرعة أعمال دي كود بأنها تربط الشركات التقنية مع الحكومة بحيث تقوم
بتدريبها وتمكينها للحصول على مشاريع حكومية بمقابل الحصول على نسبة من
قيمة المشاريع.ا
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03
حاضنة الفاشن في دي سي DC Fashion Incubator

www.dcfashionfoundation.org

نبذة

هي حاضنة أعمال غير ربحية متخصصة في مجال األزياء والموضة ،تأسست عام 2014م
على يد كريستين الرئيس التنفيذي .تهدف إلى تطوير مهارات رواد األعمال في األعمال
ً
سنويا أكثر من  100مصممة
التجارية وفهم العمالء وتعزيز مهارات التواصل .وتدرب
ً
سنويا على األقل .يعتبر مقر الحاضنة
من مختلف دول العالم وتحتضن  10مشاريع
متميز لوجوده في ميسيز وهي عبارة عن سلسلة متاجر أمريكية مشهورة ،مختصة في
بيع المالبس ومستحضرات التجميل وكماليات المنزل.ا
المشاريع المتخصصة
باألزياء والموضـــــة وكل ما
يندرج تحت مجال الفن مثل
الرسم والموسيقى

مدة البرنامـج
 24شهـــــــــــر

الخدمات والمميزات

وجود حاضنة افتراضية  -عن بعد . -ا
تقديم التوجيه واإلرشاد الالزم.ا
تقديم االستشارات.ا
توفير مساحات العمل.ا
توفير جميع المعدات الخاصة بالمصممين.ا
تقديم الدعم المالي غير المباشر.ا
التوسع في آكثر من مدينة.ا
التدريب ابنظاما ).(one-to-one
ا ا
بيع المنتجات في (ميسيز (Macy’s -

أبرز المشاريع التي تم احتضانها

مالحظات

تلعب حاضنة الفاشن في دي سي دور أساسي في تطوير مجال األزياء والموضة،
ويمتلك المستفيدون منها ميزة إضافية ال تمتلكها الكثير من حاضنات األعمال
المختصة باألزياء وهي إمكانية بيع وعرض منتجات المستفيدين في
)/Macy’sميسيز(
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04
حاضنة هيلسيون Halcyon Incubator

www.halcyonhouse.org

نبذة

هي حاضنة أعمال تأسست عام 2014م ،تهدف إلى دعم المشاريع المتعلقة بالمجاالت
االجتماعية في مراحلهـــا األولى وتحويـــل أفكارهم إلى مشاريع قائمة وقابلة للتطويــر.ا

+63

مشروع تم احتضانه
إلى اآلن

مدة البرنامـج
 18شهـــــــــــر

يمر البرنامج بمرحلتين أساسيتين

ً
مجانا في الحاضنة ويعمل
اإلقامة ( 5أشهر) :خالل هذه الفترة يقيم المحتضن
بها ،ويتلقى العديد من البرامج التدريبية وورش العمل التي تساهم في تطوير
المهارات الفردية ومعرفة كيفية عرض المشاريع أمام إدارة الحاضنة والمستثمرين
وسبل إقناعهم .كما يمكنه الوصول إلى المرشدين بسهولة والحصول على
الجلسات االرشادية واالستشارية الالزمة.ا
ً
شهرا) :يواصل المحتضن العمل في الحاضنة مع إمكانية
فترة ما بعد اإلقامة (13
الوصول إلى جميع الموارد التي يحتاجها لتطوير وتنمية مشروعه.ا

الخدمات والمميزات

توفير مساحات عمل وتوفير جميع الموارد الالزمة لهم.ا
اإلقامة في بيئة ريادية وتلقي التوجيه واإلرشاد القيادي.ا
الحصول على مكافآت شهرية لتطوير رؤيتهم الريادية.ا
إقامة ورش عمل ودورات تدريبية.ا

أبرز المشاريع التي تم احتضانها

مالحظات

تعتبر حاضنة هيلسيون من أصعب حاضنات األعمال في القبول حيث تقوم بقبول
أقل من  2%فقط من المتقدمين ،كما تقوم باالستفادة من القطاع الخاص للحصول
على الدعم المالي وغير المالي من خدمات مختلفة من أجل ضمان استمرارية عمل
الحاضنة.ا
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فريق
العمــــل

إدارة تأسيس وتشغيل حاضنات
ومسرعات األعمال
علي القرناس  -مدير تأسيس وتشغيل الحاضنات
ومسرعات األعمال
مختص في تخطيط المشاريع وإدارة التغيير ،وحاصل على ماجستير
إدارة األعمال من جامعة بيبردين  -الواليات المتحدة األمريكية ،ومحاضر
متخصص في إدارة األعمال في جامعة الملك سعود ،وخبير في
المسؤولية االجتماعية واألخالقية والبيئية للمنظمات.

سارة الزهيميل  -مدير مشروع
متخصصة في مجال تأسيس وتشغيل حاضنات ومسرعات األعمال
وبناء السياسات واإلجراءات ،وحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال
من جامعة الملك سعود ،وخبيرة في إدارة المشاريع االحترافية PMP

عبدالمجيد السلمي  -مدير مشروع
مختص في تأسيس وتشغيل الحاضنات ،وحاصل على دبلوم مهني
بإدارة الموارد البشرية وشهادة إدارة المشاريع االحترافية PMP
وخبير في MS Project

عمر العجيمي  -منسق مشاريع
مختص في تطوير العالقات المحلية والدولية والتعاون
المشترك تحت مظلة ريادة األعمال ،وعمل في مرحلة الدعم
األولي للمحتضنين ورواد األعمال.

عبدالله الناصر  -منسق مشاريع
مختص في تشغيل وإدارة حاضنات األعمال ،وحاصل على
بكالوريوس إدارة نظم معلومات من جامعة تينسي  -الواليات
المتحدة األمريكية.

عبدالرحمن السلوم  -مطور أعمال
مطور أعمال في إدارة تأسيس وتشغيل حاضنات ومسرعات
األعمال ،وحاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك
سعود.
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إدارة أوشن إكس
إبراهيم الزهيميل  -الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس

مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة مالية من جامعة
قريفث  -استراليا ،ومقيم منشآت اقتصادية معتمد من الهيئة
السعودية للمقيمين المعتمدين ،ومدير ومستشار لعدد من
الحاضنات والمسرعات في المملكة العربية السعودية.

عبدالله العساف  -نائب الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس

مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة أعمال ومالية عالمية
من جامعة دي منتروف – المملكة المتحدة ،ومقيم منشآت
اقتصادية معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

عبدالله العجالن  -المدير اإلداري
مديــــر مشروع أوشنيـــــات ،وحاصل على بكالوريوس علوم من
جامعة الملك سعود ،وملم ومطلع باإلجراءات الحكومية واإلدارية
للشركات الصغيرة والمتوسطة ،ومؤسس عدد من الشركــــــات
الصغيرة.

سلطان السبيعي  -مدير االستشارات اإلدارية
خبير في إدارة المشاريع وتنفيذها ،وحاصل على بكالوريوس في
المحاسبة من جامعة الملك سعود ،ومهتم بتحسين وإدارة األداء
المؤسسي.
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عن أوشن إكس
أوشن إكس هي شركة سعودية تأسست في عام 2012م
وتضم نخبة من المستشارين في مجاالت عدة .تكرس الشركة
جهودهــــــا للنهوض بمستوى قطـــاع األعمــــال في المملكة
العربية السعودية إلى أعلى المستويات لتتناسب مع رؤية
المملكة.

خدماتنــا

االستشارات اإلدارية

االستشارات المالية

شكــرًا

و المالية

تأسيس وتشغيل الحاضنات
ومسرعات األعمال

