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 الهدف
من التقرير

 تم إعداد هذا التقرير للتعريف بمراكز االبتكار وأهدافها
 وما تقدم للمجتمع، و الستعراض أبرز الممارسات الدولية

والمحلية في المجال.ا

تمـ إعداد هذا التقرير بالتعاون مع:
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مراكز االبتكار
ماهي مراكز االبتكار؟

واالهتمام تقليدية  غير  أفكار  الستكشاف  مساحة  تشكل  مراكز   هي 
 في احتياجــــات المجتمع وخلق فرص جديدة لتطوير ونمو األعمـــــال
 ويمكن أن تكون داخل المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتشجيع

االبتكار.ا

تتكون مراكز االبتكار من عناصر مكملة لها وهي:

 الشركات الناشئة، 
المبتكرين ورواد األعمال

 الشركات
الكبيرة

 شركات رأس المال
الجريء

 الجامعات واألكاديميات
والمنظمات الحكومية VC

 حاضنات ومسرعات
األعمال



لماذا يحتاجهــا المجتمــع؟

 احتضـــان طرق عمــل
 جديدة ومبتكــــــــــرة
لبيئـــة عمل مثاليـــــة

 تسهيـل التواصــــل مع
 المرشدين، المستشارين

والمستثمرين

 ابتكـــــــار األفكــــــار
واختبارها

 تقليل التكــاليف على
 المشـــــــــاريع وتأمين
االحتياجــات الضرورية
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 تعزيز القدرة على حــل
 المشكالت والتعلـــم
 القائم على التجـــارب

العملية والتطبيق

 لفــت المهتميــــن من
 الشبــــــاب وأصحـــاب
 المواهب إلى مجـــال

االبتكار

 تعزيز االبتكــــــار وربط
 االفكار مع الشركــات

القيادية

 مســــاعدة المجتمــع
 واالقتصاد لمواجهــة
تحديـــات المستقبـــل

 مصدر جديــــد لدعـــــم
 األفكــــار المبتكــــــرة
 وتحويلهـــــا لمشــاريع

واقعية

 رفـــع معــــدل براءات
االختراع
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 توفيـر بيئة ملهمــة
إبداعية

 الربــــط مع مصــــادر 
الخبرة والمعلومـــات

 فعاليـــــات تحفيزية
وملهمة

 الربـط مع مصـــــادر
التمويل واالستثمار

تدريــــب وورش عمل 

خدمات مراكز االبتكار

 مساحات عمل داخل
المركز

 استشارات وإرشــاد من
ذوي اإلختصاص

 دراسة تحديات وتقديم
حلول له

أدوات ومعداتمعامل ومختبرات



 البحث والربط مع مصــادر
 التمويل واالستثمار

 االستثمار في الشركــات
المحتضنة

 الفعاليــات والتواصـــــل

 التدريـــــب والتطويـــــــر

االستشــارات واإلرشـــاد

معامــــــل ومختبـــــرات

أدوات وتقنيــــــــــــــات

 حاضنات
األعمـال

 مساحات
العمـــــل

 مسرعات
األعمــال

الفرق بين منصــات االبتكـــار

ال يشترط وجودها في منصات االبتكار  يشترط وجودها في منصات االبتكار  

مراكـــز
االبتكار

 بماذا تتميز
مراكز االبتكار؟

مقارنة بين مراكز االبتكار والمنصات األخرى

مراكز االبتكار
 مراكز مخصصـــــة لدعم اإلبداع ورواد األعمال
 تهدف إلى توفير جميـــــــع األدوات والخدمات
األفكار إنجاح  على  تساعدهـــم  التي   الالزمة 

االبتكارية والرائدة

حاضنات األعمال
 برامج مصممة لدعم األفكار اإلبداعية والمشاريع
 الناشئــــــــة و تطويرها من خالل توفير موارد الدعم

والخدمات الالزمة للمشاريع

مساحات العمل
األعمـــــال لــــرواد  مخصصـة  مكاتــب   هي  
الخدمـــــات جميـــــع  توفير  إلى   تهـــــــــدف 
 المكتبيـــــــــة و الوسائــــل التي تساعدهــــــــــم
 على إنجاح مشاريعهم ،يمكــن استئجارها بالساعة

باليوم أو بالشهر

مسرعات األعمال
 برامج مكثفـــة تهدف إلى تسريع نمو المشاريع من
 خالل توجيه رواد األعمال و تقديـم الدعـم المالـــي

مقابل حصة بسيطة من هذه المشاريع
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  أبرز الممارسات
الناجحة عالميًا



1
Visa One Market 

Innovation Centre

 يهدف مركز االبتكار التابع للشركة            إلى زيادة التعاون بين
 العاملين في مجال الحلول التقنية التي تشمل تطبيقات الدفع
 وتوثيق العمليات وغيرها. وأدى نجاح موقع الشركة في سان
 فرانسيسكو إلى تحفيز فروع الشركة  إلنشاء مراكز إبتكار في
 جميع أنحاء العالم. لدى الشركة اآلن مراكز في عدة أماكن مثل

دبي وسنغافورة وميامي ولندن.

   في مركز لندن لإلبتكار  يعمل برنامج
 الذي تم إطالقه مؤخرًا على “تسريع حركة التحويالت بدون اعتماد على
                                 طرق  التواصل والدفع المباشرة . تعاونت شركـــــة           مع شركـــــة
 لتت                                 في نظام الدفع بدون تواصل مباشر  بهدف

التوسع في مراكز التحويالت لتشمل جميع أنحاء العالم.ا

مشاريع ناجحة

نبذة

القطاعالفئةالمجال

الخدمات المقدمة

2013

usa.visa.com

 سان فرانسيسكو،
الواليات المتحدة

خاصربحيمصرفي

 إيجاد  حلول رقمية جديدة تلّبي
متطّلبات وفرص األعمال المهّمة.ا
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 “Visa Global Transit Solutions“

“Transport for London“
 “visa“ 

visa

Source : www.usa.visa.com/about-visa/global-innovation-centers.



2
JP Morgan Financial 

Solution Lab

 مبادرة مدتها خمس سنوات يديره مركز إبتكار الخدمات المالية،
 وهو مصمم لتحفيز االبتكارات التي تساعد العمالء على توفير
 المال وتحسين اإلئتمان الخاص بهم. تعمل الفرق في مجموعات
 تعاونية لتطوير تطبيقات وأدوات مالية جديدة. يتضمن البرنامج
أيًضا شراكـــــات إستراتيجيــــــة مع مجموعــــــات مثل شركــــة

 “Ideo.org“وشركة “ Ideas42 “
يوجد حالًيا أكثر من 30 منظمة يدعمها البرنامج.

 مشروع           ،فاز  في تحدي              لعام 2015  بجائزة
 250،000 دوالر . وهو عبارة عن أداة  تساعد على االدخار  بناًء
 على عادات اإلنفاق. حتى عام 2018  جمعت  الشركة أكثر من

36 مليون دوالر من خالل جوالت التمويل الالحقة.ا

مشاريع ناجحة

نبذة

القطاعالفئةالمجال

2015

jpmorganchase.com

 نيويورك، الواليات
المتحدة

خاصNAمالي

 دعم ومتابعة المشاريع واإلبتكارات
المادية الحاجات  توفير  طريق   عن 
 والعلميـــة التي تؤهلها للنجاح في
 مجال تحسين الحــــالة اإلقتصــادية

لألمريكيين.ا
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“ Digit“ FINLAB

الخدمات المقدمة

Source : www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/financial-solutions-lab



3
Capital One

Labs

 تهدف إلى تبسيط عملية إنشاء منتج ، مع التركيز على تصميم
 تجربة العميل . وهو يركز على المشاريع التي يمكن أن يكون لها
 تأثير كبير على األعمال في المدى القصير )من ستة أشهر إلى
 ثالث سنوات( على وجه التحديد.  تتطلع أيضا إلى تقديم الحلول
 الهندسية وخبرات العمالء والمنتجات الجديدة التي تتوافق مع

التركيز على ريادتها  في التعلم اإللكتروني.

  اظهرت مقاهي                                في جميع أنحـــاء أمريكا. 
لتحديث وسيلة  وكانت  األفكار   مختبر  من  الفكرة  هذه   قدمت 
بمثابة أنها  وكما  لألفراد.  التقليدية  المصرفية  الخدمات   تجربة 
  ساحة اختبار لألفكار الجديدة عبر مالحظات العمالء  وورش العمل

المتعلقة بالمجال.ا

مشاريع ناجحة

نبذة

القطاعالفئةالمجال

2012

Capitalonelabs.com

 واشنطن، الواليات
المتحدة

خاصربحيتقنية

ورش عمل.ا

عروض توعوية.ا

مساحة عمل محفزة.ا
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“ capital one labs“

الخدمات المقدمة

Source : www.capitalonelabs.co



4
Nike 

Innovation Kitchen

 يعمل المركز على ابتكار المنتجــات الجديدة            وتشمــــــــل
والمنتجات الرياضية(   والمالبس  )األحذية  األصلية   المنتجات 
) وغيرها  الكترونية  أجهزة  )تطبيقات،  مثل  والجانبية   المبتكرة 
الحر التفكير  على  يساعد  المركز في مكان مفتوح ومريح   يقع 

والتجريب والتعبير عن الذات.

 التطبيق               ، يخدم التطبيق الرياضييــــن والمهتميــن. ويوفر
من المعزز  الواقع  تقنية  منها   ومميزات  خدمات  عدة   التطبيق 
 خالل كاميرا                      التي تمكن العميل من تجربة األحذية

افتراضيا  وأدوات تسهل تجربة الشراء.ا

نبذة

القطاعالفئةالمجال

NA

Nike.com

ربحيتقنية
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مشاريع ناجحة

       أوريقن،
الواليات المتحدة

خاص

SNKRS

“SNKRS AR“

الخدمات المقدمة

برامج.ا

خدمات إرشادية.ا

Nike

Source : www.nike.com/us/en_us/c/nikelab



5
Google

X

  هو مركز يديره جوجل، أسست حديثا، يتبادل فريق العمل األفكار ،
 و يختبرها ويستعبد غير العملية منها بهدف رئيسي واحد: تطوير
 المستقبل و المنافسة في القطاع التكنولوجي من خالل إجراء
واألمن اإلختراق  مثل  المشاكل.   أصعب  حول  معمقة   أبحاث 

المعلوماتي الذي كانت تتصدره شركات مثل
 قامت المنشأة بإنشاء وتخريج 8 مشاريع ويتم تطوير 4 مشاريع اخرى

 ا           هي فكرة جوجل عن توسيع نطاق الوصول إلى اإلنترنت 
مشروع يهدف  جوية.   بالونات  طريق  عن  النائية  المناطق   إلى 
 جوجل اكس هذا إلى رفع األبراج الخلوية إلى طبقة الستراتوسفير

لتوفير تغطية أوسع.

نبذة

القطاعالفئةالمجال

2010

x.company

خاصربحيتقنية

13

مختبرات التجارب.ا

مساحات عمل.ا

 كاليفورنيا ،
الواليات المتحدة

Loon

مشاريع ناجحة

الخدمات المقدمة

 AT & T’s Bell Labs.

Source : www.x.company
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Microsoft Innovation 

Center

البرامج من  والشركاء مجموعة شاملة  والعمالء  للطالب   يوفر 
والنمو االبتكار  تعزيز  هو  المراكز  هذه  من  الهدف   والخدمات. 
 في اقتصادات البرمجيات المحلية. وأيضا إمكانية الوصول إلى
البرامج ومطوري  للطالب  العالمي  المستوى  ذات   الموارد 
 ومحترفي تكنولوجيا المعلومات والباحثين األكاديميين ورجال

األعمال.

 ا                     هو نوع جديد من تقنية التقــــاط الصور ثالثية 
 األبعاد التي تسمح بإعادة بناء نماذج ثالثية األبعاد عالية الجودة
 لألشخاص وإرسالها ونقلها إلى أي مكان في العالم في الوقت

الفعلي.ا

نبذة

القطاعالفئةالمجال

2010

microsoft.com

خاصربحيتقنية

14

برامج.ا

خدمات إرشادية.ا

حول العالم
“مساحة افتراضية“

مشاريع ناجحة
Holoportation

الخدمات المقدمة

Source : www.microsoft.com/en-sa
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Cisco - Hyper Innovation 

Living Labs “CHILL”

 تعمل مختبرات                                                                   التابعة
والبائعين المختارين  العمالء  بين  الجمع  على  سيسكو   لشركة 
نطاق على  الصناعة  تحديات  على  للتركيز  والخبراء   والمصممين 
 واسع. يركز كل مختبر على موضوع مختلف ويمنح المتعاونين 48
 ساعة للتوصل إلى حلول. لقد قدمت المختبرات السابقة خدمات
 تأمين سالسل توريد رقمية . وساهمت في تطوير خدمات للرعاية

الصحية، ومستقبل األعمال.

 وهي شركة ناشئة تجعل عملية توفير  تقنيات المعلومات سهلة
. وهي التوريد  و  الخدمات  بحيث تضمن  جودة   وسلسة وآمنة. 
 تعمل بنظام          حيث توفر للشركات فرص شراء التقنيات التي

يحتاجون إليها.

نبذة

القطاعالفئةالمجال

2014

cisco/chill

خاصربحيتقنية

15

سويسرا

مشاريع ناجحة

برامج.ا

خدمات إرشادية.ا

Hyper-Innovation Living Labs )CHILL(

B2B

الخدمات المقدمة

Source : www.cisco/chill



8
مركز محمد بن راشد

لالبتكار الحكومي

وإثراء لتحفيز  الحكومي  لالبتكار  راشد  بن  محمد  مركز   تأسس 
 ثقافة اإلبتكا ر في القطاع الحكومي من خالل وضع منظومة
ركائز حكومة أساسية من  ركيزة  يصبح  بحيث  لالبتكار   متكاملة 
التنافسية بحيث تكون ، وتعزيز  المتحدة  العربية   دولة اإلمارات 
ابتكارًا األكثر  الحكومات  مصاف  في  اإلمارات  دولة   حكومة 

على مستوى العالم.

 مركز »خدمتي« للخدمات الحكومية، والذي يعّد وجهة خدمات
الخاص للقطاع  الذكية  الحكومية  الخدمات  كل  تقدم   شاملة 
 بالتنسيق والشراكة مع اإلدارات الحكومية. ويقدم المركز أفضل
معايير أعلى  مع  يتماشى  بما  للعمالء  اإللكترونية   الخدمات 
  الجودة التي تتوافق مع معايير الخدمة الحكومية المتميزة .حاز
 المركز على جائزة المركز األول من مركز محمد بن راشد لالبتكار

الحكومي.ا

نبذة

القطاعالفئةالمجال

2014

mbrcgi.gov.ae

حكوميربحيتقنية
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 دبي، اإلمارات
العربية المتحدة

مشاريع ناجحة

برامج.ا

خدمات إرشادية.ا

الخدمات المقدمة

Source : mbrcgi.gov.ae



9
City Lab

 يعمل مركز                  على تعزيز التواصل واإلبداع بين المواطنين
 إليجاد حلول مبتكرة تساهم في تطوير المنطقة تقنيا واجتماعيا.و

يهدف لجمع أفضل األفكار والقصص لدعم االبتكار.

 قام المركز بتجربة ابتكار تطبيق تقني يساعد على إيجاد سيارات
الذي لالحتيال  .تفاديا  النظام  في  المسجلة  النظامية   األجرة 
 يحدث عند الركوب في سيارة أخرى غير مسجلة. يقوم المستخدم
نظاميا كانت مسجلة  إذا  ما  والبحث في  السيارة  لوحة   بتصوير 

قبل الركوب.

مشاريع ناجحة

نبذة

القطاعالفئةالمجال

2011

citylab.com

حكوميغير ربحيتطوير الحلول

17

 ورش عمل يتم فيها التواصل وتبادل
األفكار وتطويرها.ا

تقارير.ا

قصص مرئية.ا

الخدمات المقدمة

المكسيك

City Lab

Source : www.citylab.com/locations/cities/mexico-city
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South Australia 

Public Sector Lab

لحياة واالبتكار  الفرص  واغتنام  حلول  إيجاد  إلى  المركز   يهدف 
 المواطنين في استراليا وتسهيل إدارة المشاريع و أساليب االبتكار

يتم ذلك من خالل تحديد األثر وتقديم التوصيات.

 أحد المشاريع المبتكرة في مركز هو تطبيق يربط وزارة الداخلية
 مع الجهات التابعة لها، يمكن للمواطنين استخدامه لإلبالغ على

الجرائم.

نبذة

القطاعالفئةالمجال

2017

publicsector.
sa.gov.au

أستراليا

حكوميغير ربحيتطوير أعمال

18

اختبار النماذج األولى.ا

أبحاث ومقاالت.ا

مختبرات.ا

 إقامة ورش عمل تعريفية للمشاريع ويتم 
فيها التحليل وإيجاد حلول للمشكالت.ا

 برنامج الـ٩٠ يوم يوفر استشارات وحلول
ابتكارية.ا

مشاريع ناجحة

الخدمات المقدمة

Source : www.publicsector.sa.gov.au/culture/south-australian-public-sector-innovation-lab



11
Dublin Business Innovation 

Centre (Dublin BIC)

 يهدف المركز الى تمكين وتقديم الرواد األعمال من خالل  تطوير
المؤسسات لتنمية  والمعلومات  والمهارات  أفكارهم   وتعزيز 

والشركات.

 مشروع                هي شركة أنشئت لمدربي اللياقة البدنية وأصحاب
الحجز نظام  تقوم بمساعدة تشغيل  الرياضية واالستديو.   النوادي 
 والمدفوعات وإدارة األعضاء بطريقة سهلة ومطورة عبر نظام سهل

التشغيل.ا

نبذة

القطاعالفئةالمجال

2004

dublinbic.ie

جامعيغير ربحيتطوير أعمال
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مشاريع ناجحة

دبلن ، ايرلندا

الخدمات المقدمة

برامج اإلرشاد.ا

برامج التمويل.ا

برامج تطوير األعمال.ا

الحاضنات.ا 

glofox

Source : www.dublinbic.ie 



 اإللكترونيات
والمعلومات التقنية

التوزيع العالمي لمراكز االبتكار الجديدة حسب القطاعات

التوزيع الجغرافي لمراكز االبتكار

شمال أمريكا
36%

أوروبا
24%

آسيا
33%

باقي العالم
7%
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أرقام عن
مراكز االبتكار

21%

16%

13%

5%

 البنوك والخدمات
المالية

24%

اخرى

الصناعة
السيارات

3%

الطيران

6%
الكيماويات

6%
االتصاالت 6%

 المنتجات
 االستهالكية

والتجزئة

Source : tech.co/news/corporate-innovation-centers-world-2016-12
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 أبرز مراكز االبتكار
في السعودية



 يوجـــد ما يقـــــــارب الـ 18 مركز إبتكـــــار في
 المملكــة العربية السعودية مابين مراكز تابعة

للقطاح الحكومي والخاص ومن أبرزها: ا

مراكز االبتكار
في السعوديــة

الرياض

جدة

الجوف 11
3

جازان

1

1

11

الباحة
1

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

مركز االبتكار في الطب الشخصي - مركز الملك فهد للعلوم الطبية

موطن االبتكار – سابك

مركز االبتكار للصناعة – مدينة الملك عبدالعزيز مع منشآت

معهد االبتكار والتطوير الصناعي - مدينة الملك  عبدالعزيز للعلوم والتقنية

مركز االبتكار السعودي لتقنيات المياه )تحت اإلنشاء(ا

مركز االبتكار  الرقمي  – وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات )تحت اإلنشاء(ا

معهد ريادة األعمال - جامعة الملك سعود- الرياض

مركز االبتكارات الهندسية  –  مركز االبتكار وريادة األعمال – جامعة الملك سعود

مراكز االبتكار التابعة للجامعاتمراكز االبتكار التابعة للقطاع الحكومي والخاص

االبتكار االجتماعي  –  جامعة الملك عبدالعزيز

مركز االبتكار والتصنيع  –  جامعة الملك عبدالعزيز

مركز داو لإلبتكار -  جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية

مركز االبتكار التقني - جامعة أم القرى 

مراكز االبتكار في الرياض

مراكز االبتكار في جدة ومكة

مركز االبتكار وريادة األعمال  - جامعة الباحة

مركز االبتكار وريادة األعمال - جامعة الجوف

مراكز االبتكار في الباحة

 مراكز االبتكار في الجوف

مركز االبتكار وريادة األعمال – جامعة جازان

 مراكز االبتكار في جازان

22

مكة
المكرمة
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فريق العمل



أروى العضيبي - كاتب محتوى

 مسؤولة عن كتـــابة المحتــــوى في أوشن إكس، حاصلة على
 بكالوريوس من جامعة الملك سعــود مع مرتبة الشــرف األولى
 تخصص لغات وترجمة )لغة فرنسية(، مختصة في الترجمة وصناعة

وتطوير المحتوى، ومهتمة في التسويق وريادة األعمال.
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هند الصبار - كاتب محتوى

 مسؤولة عن كتابة المحتوى في بزنس نورة، خريجــة القانون من
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وحاصلة على دبلوم المحاسبة
 بامتياز من جامعة الملك سعود، مهتمة بمجال األعمال، والقانون

التجاري.

فواز المطيري - مطور أعمال

نورة، وبزنس  إكس  أوشن  المحتوى في  عن  ومسـؤول   مشرف 
خبير سعود،  الملك  جامعة  من  تسويق  بكالوريس  على   حاصل 
 بصناعة المحتوى والتسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي، مهتم

في إدارة المشاريع وريادة االعمال.

فريق العمل

علي المري - مطور أعمال

حاصل االبتكار،  منصات  قسم  في  األعمال  تطوير  عن   مسؤول 
 على بكالوريوس في التجارة اإللكترونية من الجامعة السعودية

اإللكترونية.

سارة النجيم - مطور أعمال

التابع البرامج  قسم  في  المحتوى  وتطوير  بناء  عن   مسؤولة 
اإلنجليزية اللغة  في  بكالوريوس  على  حاصلة  االبتكار،   لمنصات 
 وعلومها من جامعة األمير سطام، مهتمة بريادة األعمال وتطوير

برامج المنشآت الصغيرة.

محمود شحتوت - منسق مشاريع

 طالب بكالوريوس إدارة أعمال في جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية، ُوملم بآليات عمل حاضنات األعمال.

روان الدريبي - متدربة في قسم التسويق

 طالبة بكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار في جامعة األميرة
المشاريع، بإدارة  مهتمة  دبلن،  مدينة  جامعة  مع  بالشراكة   نورة 

واالبتكار واإلبداع وريادة األعمال.

شهد النجيم - متدربة في قسم التسويق

مهتمة العالمية،  الفيصل  أكاديمية  من  تسويق  دبلوم   خّريجة 
بالقراءة وكتابة المحتوى التسويقي.

هند الصيخان - متدربة في قسم منصات االبتكار

بنت نورة  األميرة  جامعة  في  دولي  تمويل  بكالوريس   طالبة 
وإدارة المالية  باإلدارة  مهتمة  دبلن  مدينة  وجامعة   عبدالرحمن 

المشاريع.



إبراهيم الزهيميل - الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
  شريك مؤسس

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

في المملكة العربية السعودية.

  عبداهلل العجالن - المدير اإلداري

من علوم  بكالوريوس  على  وحاصل  أوشنيـــــات،  مشروع   مديــــر 
 جامعة الملك سعود، وملم ومطلع باإلجراءات الحكومية واإلدارية
الشركــــــات من  عدد  ومؤسس  والمتوسطة،  الصغيرة   للشركات 

الصغيرة.

علي القرناس - مدير منصات االبتكار

 مختص في تخطيط المشاريع وإدارة التغيير، وحاصل على ماجستير
األمريكية، المتحدة  الواليات   - بيبردين  جامعة  من  األعمال   إدارة 

ومحاضــر متخصص في إدارة األعمــال في جامعة الملك سعود.

إدارة أوشن إكس
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عبداهلل البريدي - مدير التسويق

 مشرف ومديـــــر العديد من مبــــــادرات أوشــن إكس ) بزنس نورة،
 أوشن إكس ميت أب وأوشنيات(. حاصل على بكالوريوس تسويـق من

 جامعة الملك سعود، مهتم في ريادة األعمال والمشاريع الناشئة.ا

  سلطان السبيعي - مدير تطوير أعمال المنظمات

على وحاصل   ، المشاريع  وإدارة  األعمال  تطوير  في   مختص 
 بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود، وخبير في ادارة

BPMPMI - ACPاجراءات العمل         وإدارة المشاريع                 .

عبداهلل العساف - نائب الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
  شريك مؤسس

 مستشار مالي، وحاصل على ماجستير إدارة أعمال دولية ومالية  من
منشــــآت ومقيــــم  المتحدة،  المملكة   – مونتفورت  دي   جامعة 

اقتصادية معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

غالية الحموي - مدير التصميمـ واإلنتاج
 متخصصة في مجال التصميمـ اإلبداعي، وخبيرة في تصميمـ الهويات
 الحكومية والتجارية , حاصلة على بكالوريوس تصميـــم جرافيكـــي

ووسائط رقمية من جـامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.ا



و المالية

عن أوشن إكس

2012م تأسست في عام   أوشن إكس هي شركة سعودية 
 وتضم نخبة من المستشارين في مجاالت عدة. تكرس الشركة
 جهودهــــــا للنهوض بمستوى قطـــاع األعمــــال في المملكة
رؤية مع  لتتناسب  المستويات  أعلى  إلى  السعودية   العربية 

المملكة.

شكــرًا

تطوير الشركات الناشئة

 منصات االبتكار

تطوير أعمال المنظمات

خدماتنا


