يونيو 2018

أفضل حاضنات
األعمـــــــال في
الجامعات
تقريــــر عن أفضل حاضنـات األعمال
التابعــة للجامعــات

الفهرس
03

04

05

الهدف من
التقرير

منصات دعم ريادة
األعمال

أهمية منصات
دعم ريادة األعمال
في الجامعات

07

08

11

المقارنة المعيارية
بين أفضل حاضنات
األعمال الجامعية

أفضل الدول
في حاضنات األعمال
الجامعية

أفضل 20
حاضنة أعمال
جامعيــة

32
فريق العمل

2

ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻨﺠﺎح:ا

3

منصات
دعمـ ريادة
األعمـال

حاضنـات
األعمــال

مسرعات
األعمـــال

مساحات
العمــــــل

برامج مصممــة لدعم األفكار
اإلبداعية والمشاريـع الناشئة
وتطويرهـــــــا من خالل توفير
مــــــوارد الدعــــم والخدمـــــات
الالزمة١.

برامــج مكثفــــــة تهــــدف إلى
تسريع نمـو المشاريـــــــع من
خالل توجيه رواد األعمـــــــــــــال
وتقديم الدعم المالي مقابــــل
حصة من المشروع١.

مكاتب مخصصة لرواد
األعمال تهــــدف إلى توفيــــر
جميع الخدمــــــات المكتبيــــــــة
والوسائـل التي تساعدهــــــم
على إنجاح مشاريعهم ،يمكن
استئجارها بالساعــة أو باليوم
أو بالشهر١.

4

أهميــة وجـــود
منصات ريادة األعمال في
الجامعات السعودية

تحفيــــــــــز الطـــــالب
والطالبــــــــــات لبـــدء
مشاريعهم التجاريــة
الخاصة.

خفض نسبـة فشل
المشاريــع من خالل
الحاضنــــــــــــــــــــــــات
والمسرعــــــــــــــــــات
الجامعية.

المساعــــــــــــدة على
التنوع االقتصــــــادي
من أجـــــل تحقيــــــــق
أهداف الرؤية 2030

توفيـــــر فرص عمـــل
من خالل الشركـــــات
الناشئة من حاضنـات
ومسرعات األعمـال.

تطويــر أفكار الطالب
والطالبات التجاريــــــة
وتحويلهـــــــــــــــا إلى
مشاريع قائمة.

دعـم ريـــادة األعمـــال
في المملكة العربيـــة
السعودية.

5 Vision2030

المقارنة
المعياريـة
تعد المقارنة المعيارية من الممارسات الدولية المعاصرة

التي تستخـــدم لقياس وتقييم أداء المنظمــــات من
خالل مقارنة اإلجراءات ،والعمليــــات ،ومؤشـرات األداء
للوصول إلى أفضــــل الممارسات المتبعــــة ،كما يمكن
أن تستخدم في اإلدارة والتخطيط ألعمال المنظمة.ا

الهدف
تهدف المقارنة المعيارية إلى اكتشاف أفضـــــل أداء تم
تحقيقه من قبل المنافسين أو من قبل المنظمـــــات
العالميـــة ،ويمكن استخدام هذه المعلومـــــات لتحديد
الثغـرات في عمليات المنظمة من أجل تحقيق ميزة
تنافسية.ا

6

المقارنة المعياريـة
بيـن أفضـل حاضنـــات
األعمـال الجامعيـــــة
تم االعتماد على التقرير الصادر من UBI Global
عن أفضـــل  20حاضنة أعمال جامعية لعام ،2018
والذي تم اختيارهم من بين  53دولة على مستوى
العالم.

7

5

أفضل
دول في حاضنات
األعمال الجامعيـــة

البرازيل

المكسيك

أمريكا

كولومبيا

كندا

8 Source: www.UBI-Globla.com

مصادر الدعمـ
لحاضنات األعمال
الجامعية
28%

الحكومة

19%

القطاع الخاص

15%

رسوم الخدمات

13%

أخرى

9%

المؤتمرات والفعاليات

5%

تأجير مساحات العمل

5%

الجامعات

3%

العائد على االستثمار

3%

التبرعات

9 Source: www.UBI-Globla.com

اكثر
القطاعات
ً
شيوعا

في حاضنات األعمال الجامعية

19%

قطاع التجارة اإللكترونية وتجارة التجزئة

16%

قطاع الصحة

15%

قطاع االتصاالت والنقل

14%

قطاع الثقافة واإلبداع

10%

قطاع الصناعة

8%

قطاع التعليم

8%

قطاع الطاقة المتجددة

6%

قطاعات أخرى

4%

قطاع المالية والمحاسبة

10 Source: www.UBI-Globla.com

أفضل 20
حاضنــة أعمــال
جامعيـة
11

1

SETsquared

تابعة للجامعات
University of Bath, University of Bristol,
University of Exeter, University of Southampton, University of Surrey
www.setsquared.co.uk

هي مبــــادرة تعاون بين خمس جامعــــــات تأسســـــــت
عام 2003م في بريطانيا لدعم طالبها ودعم العامة
من خارج الجامعات ،وقامت بدعم  80%من مشاريــــع
خارج الجامعات الخمسة ودعم  20%من مشاريـع طالب
الجامعـــــــات .ويقدر عدد المشاريــع المدعومــــــة 1000
مشــروع بقيمة استثمارات بلغـــت 1.5مليـــــــار جنيه،
كما خلقت أكثر من  9000وظيفة .ومن الخدمات التي
تقدمها :توفير مساحات عمل وتقديم التدريب واإلرشاد

والدعم المالي وإقامة الفعاليات.ا

بريطانيا

2003
سنة التأسيـــس

20,000
عدد الوظائف

1000
عدد المشاريع

1.5

مليـــار جنيــه
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ،دعم مالي،
ومساحات عمل
12

2

The DMZ

تابعة لجامعة
Ryerson University
www.dmz.ryerson.ca

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام  2010م في
كندا ،وتعتبر من أشهر الحاضنات على مستوى العالم
حيث أنها حصلت على المرتبة األولى كأفضل حاضنة
أعمال في أمريكا الشمالية ،وهي تهتم بالمشاريع
التقنية وتقوم بدعم طالب الجامعة والعامة ،ويقدر عدد
المشاريع المدعومة  363مشروع بقيمة استثمارات
بلغت  474.5مليون دوالر ،وخلقت أكثر من 3246
وظيفة .ومن أبرز الخدمات التي تقدمها :تقديم

االستشارة والتدريب واإلرشاد والدعم المالي وإقامة
الفعاليات وتوفير مساحات العمل.ا

كندا

2010
سنة التأسيـــس

3246
عدد الوظائف

336

عدد المشاريع

474.5
مليون دوالر

مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ،دعم مالي،
ومساحات عمل
13

3

PoliHub

تابعة لجامعة
Politecnico di Milano
www.polihub.it/en

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام 2000م في
ميالنو-ايطاليا ،وتعتبر ثالث أفضل حاضنة جامعية على
مستوى العالم ،وتدعم المشاريع التقنية المبتدئة
والمبتكرة ،وتهتم بتعزيز التعاون بينهم وبين الشركات
الكبيرة .وقد تم احتضان أكثر من  113مشروع في سنة
 .2017ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الحاضنة هي:
تقديم االستشارات والتدريب وغيرها من الخدمات

التي تساهم في رفع نمو الشركات الصغيرة.ا

ميالنو

2000
سنة التأسيـــس

NA

غير معروف

+113
عدد المشاريع

NA

غير معروف
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد

عدد الوظائف
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4

University of Toronto
Entrepreneurship

تابعة لجامعة
University of Toronto
www.entrepreneurs.utoronto.ca

هي منصة دعم ريادة األعمال تابعة لجامعة كندية مبتكرة
وتعتبر رابع أفضـــــل حاضنة جامعية في العالم ،وقد
بلغ عدد المشاريع المدعومـــة خالل الخمس السنوات
الماضية  150مشــــــــروع ،وتهتم بالمشاريع المبتكرة
والمهتمة بالبحث ،وتقدم أكثر من  200برنامج تدريبي
عن ريادة األعمال.ا

كندا

غير معروف

NA

غير معروف

NA

NA

غير معروف

سنة التأسيـــس

عدد المشاريع

مجموع قيمة االستثمارات

3246

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ودعم مالي

عدد الوظائف
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TEC LEAN

تابعة لجامعة
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
wwww.itesm.mx

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام 2001م في
المكسيك ،وقد تم تأسيسها في البداية كبرنامج
مصغر لتخريج الطالب بأفكار ريادية ومن ثم تم تحويلها
إلى حاضنة أعمال جامعية ،ويتم فيها تعزيز مفهوم
) (family businessالشركات العائلية
حيث أن  90%من الشركات في المكسيك “تعتبر
شركــــات عائليــــــة” وتؤثر على اقتصـــاد الدولــــة ،وقد

بلــــــــــغ عدد المشاريع المحتضنة  400مشروع.ا

المكسيك

2001
سنة التأسيـــس

NA

غير معروف

عدد الوظائف

400

عدد المشاريع

NA

غير معروف
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ،دعم مالي،
التسويق والمحاسبة
16

6

IncubaUC

تابعة لجامعة
Universidad de Concepción
www.incubaudec.cl

هي حاضنة أعمال جامعيــة تأسست عام 2002م في
تشيلــي ،ولديهــا سلسلــة من التحالفــات واالتفاقــات
التعاونيــة التي تسمــح بتنفيذ المشاريــع على نطــاق
عالمي ،ويقدر عدد المشاريــع المدعومــة  148مشروع
بقيمــة استثمارات بلغــت  16مليــــــــون دوالر وقامــت
بتوفيــر  1400فرصة وظيفة .ومن أبرز الخدمــــات التي
تقدمها الحاضنة هي :تقديم الدعم المالي والتدريب

واإلرشاد واالستشارة وإقامة الفعاليات.ا

تشيلي

2002
سنة التأسيـــس

1,400
عدد الوظائف

148

عدد المشاريع

16

مليون دوالر
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ،دعم مالي،
ومساحات عمل
17
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HES Inc

تابعة لجامعة
National Research University Higher School of Economics
www.inc.hse.ru

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام 2006م في
روسيا على يد طالب وأساتذة الجامعة ،وتعتبر الحاضنة
األولى في روسيا والسابعة في العالم .ويبلغ عدد
ً
ً
مشروعا .ومن أبرز الخدمات
حاليا 50
المشاريع المحتضنة
التي تقدمها الحاضنة هي :تقديم االستشارة والدعم
المالي والتدريب واإلرشاد.ا

روسيا

2006
سنة التأسيـــس

NA

غير معروف

136

عدد المشاريع

NA

غير معروف
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ودعم مالي

عدد الوظائف
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8

McGill Dobson Centre for
Entrepreneurship

تابعة لجامعة
McGill University
www.mcgill.ca/dobson

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام 2009م في
كندا ،وتعتبر ثامن أفضل حاضنة جامعة في العالم،
وتقوم بدعم الطالب والخريجين في مختلف المجاالت،
وتقدم لهم الدورات والورش التعليمية في مجال
ريادة األعمال ،وقد تم احتضان  125مشروع بقيمة
استثمارات بلغت  110مليون دوالر وخلق أكثر من 2500
فرصة وظيفية.ا

كندا

2009
سنة التأسيـــس

+2,500

125

عدد المشاريع

110

مليون دوالر
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ودعم مالي

عدد الوظائف
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9

Startup
Aggieland

تابعة لجامعة
Texas A&M University
www.startupaggieland.com

هو مركز مختــــص بدعـــــم ريــــادة األعمــــال تأسس
عام  1999م في والية تكساس ،ويقدم خدمــــــات
مختلفــة من مساحــــات عمل ومكاتب لرواد األعمــــال.
وينقســــم المركز إلى قسميـــــن هما :حاضنة أعمـــــال
ومسرعة أعمـــــال .وتعتمد الحاضنـــــة على أعضاء هيئة
التدريس لدى الجامعــــــة ،بينما المسرعة تعتمـــــد على
مرشدين متخصصين.ا

الواليات المتحدة األمريكية

1999
سنة التأسيـــس

NA

غير معروف

عدد الوظائف

غير معروف

NA

NA

غير معروف

عدد المشاريع

مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ،دعم مالي،
مكاتب ومساحات عمل
20
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Red de Inc

تابعة لجامعة
Universidad del Valle de Mexico
www.universidaduvm.mx/incubadora-de-empresas

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام  2007م في
المكسيك ،وتهدف إلى خدمة جميع منسوبي الجامعة
َ
وأيضا
من طالب وأعضـــــاء هيئة التدريس والخريجين

العامة المهتمين في ريادة األعمال لدعم وخلق الروح
الريادية لدى المجتمع .ومن أبرز الخدمات التي تقدمها
الحاضنة هي :تقديم االستشـــــــارة والدعم المــــــالي
والتدريب واإلرشاد والخدمات التسويقية.ا

المكسيك

2007
سنة التأسيـــس

NA

غير معروف

عدد الوظائف

NA

غير معروف
عدد المشاريع

NA

غير معروف
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ،دعم مالي
وتسويق
21

11

Instituto Genesis

تابعة لجامعة
PUC-Rio
www.Instituto Gênesis PUC-Rio

هي حاضنة أعمــــــال جامعيــــــــة تأسست عام 1997م
في البرازيل ،وتهدف إلى تعزيز التنمية االجتماعية
واالقتصادية من خالل تحفيز رواد األعمـــال وتدريبهم
ودعم المشاريع االبتكارية وتقديم الالزم لهم .وقد بلغ
عدد المشاريع المدعومة  63مشروع بقيمة استثمارات
بلغت  680مليون دوالر وقامت بتوفير أكثر من 2500
فرصة وظيفية .ومن أبرز الخدمـــــات التي تقدمهـــــا
الحاضنة هي :تقديم التدريب واإلرشاد والدعم المالي

وإقامة الفعاليات.ا

البرازيل

1997
سنة التأسيـــس

2583
عدد الوظائف

63

عدد المشاريع

680

مليون دوالر
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ،دعم مالي
وفعاليات
22
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Chalmers Ventures

تابعة لجامعة
Chalmers University of Technology
www.chalmersventures.com

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام  2015م في
ً
وخصوصا المجاالت
السويد ،وتهتم بجميع المجاالت
االبتكارية الجديدة ،وتهدف إلى تحويل األفكار المعتمدة
على التقنية إلى مشاريـــــــع قائمة من خالل تقديـــــــم
الخدمات الالزمة ،منها الدعم المالي الذي يقسم إلى
مراحل حسب تطور المشروع.ا

السويد

2015
سنة التأسيـــس

NA

غير معروف

+70
عدد المشاريع

NA

غير معروف
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ودعم مالي

عدد الوظائف
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13

Programa EAN Impacta-Instituto
para el Emprendimiento Sostenible

تابعة لجامعة
Universidad EAN
www.universidadean.edu.co/es

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام  2012م في
كولومبيا ،وتقوم بدعم طالب وخريجي الجامعة وتوفير
العديد من الخدمات لهم حيث قامت بتدريب أكثر من
 6000طالب في ريادة األعمــــــــال ،وقد احتضنــــت
 100مشروع بقيمة استثمارات بلغت  500مليون دوالر
وقامت بتوفير أكثر من  100فرصة وظيفية.ا

كولومبيا

2012
سنة التأسيـــس

+100

100

عدد المشاريع

500

مليون دوالر
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ودعم مالي

عدد الوظائف
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14

ITMO University
Business Incubator

تابعة لجامعة
ITMO University
www.innovation.ifmo.ru/en

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام 2012م
في روسيا ،وتعتبر من بين أفضــــل  20حاضنة حول
العالم ،وتركز على تحول األفكــــــار الريادية واالبتكارية
إلى مشاريــــــع تجاريــــــة قائمــــة ،وقد تم تخريج 150
مشروع وبلغت قيمة االستثمارات  6مليون دوالر،
ويتم تقديـــــم ورش تدريبية للمحتضنين على يد أكثر
من  50رائد أعمال.ا

روسيا

2012
سنة التأسيـــس

NA

غير معروف

150

عدد المشاريع

6

مليون دوالر
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ودعم مالي

عدد الوظائف
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15

The Clarence Centre for
Enterprise & Innovation

تابعة لجامعة
London South Bank University
www.lsbu.ac.uk

هو مركز لريادة األعمال واالبتكار تأسس عام 2013م في
بريطانيا ،ويتميز بيئة جاذبة للعمل واالبتكار حيث يعتبر
تجمع لرواد األعمال واألشخاص الذين يرغبون في بدء
مشاريعهم التجارية ،وقد حائز على جوائز عديدة في
نشاط الريادة ويتوجد فيه عدد من الشركات الناشئة
والمحلية.ا

بريطانيا

2013
سنة التأسيـــس

NA

غير معروف

NA

NA

غير معروف
عدد المشاريع

غير معروف
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
مساحات عمل ،الفعاليات والمسابقات

عدد الوظائف
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Instituto Internacional para la
)Innovación Empresarial (3IE

تابعة لجامعة
Universidad Técnica Federico Santa María
www.3ie.cl

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام  2001م وتعتبر
من أهم الحاضنات في تشيلي ،وهي متخصصة
بالمجال التقني وتسعى إلى مساعدة الشركات
المحتضنة في التوسع وتحقيق النجاح في وقت
قياسي من خالل تقديم الخدمات المختلفة منها
الدخول على شبكة المرشدين والمستشارين وغيرها.
وقد تم احتضان أكثر من  80مشروع بقيمة استثمارات
بلغت أكثر من  89مليون دوالر.ا

تشيلي

2001
سنة التأسيـــس

NA

غير معروف

+80
عدد المشاريع

+89

مليون دوالر
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ودعم مالي

عدد الوظائف
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Parque del Emprendimiento

تابعة لجامعة
Universidad De Antioquia
www.parquedelemprendimiento.com

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام 2008م في
كولومبيا ،وهي مهتمة بنشر الثقافة الريادية في
أمريكا الالتينية ،وهدفها أن تكون رائدة في مجال
نشر ثقافة ريادة األعمال وتساعد رواد األعمال في
ً
ً
وعالميا .وقد
داخليا
بدء مشاريعهم ومن ثم التوسع
تم احتضان أكثر من  350مشروع وخلق  1700فرصة
وظيفية.ا

كولومبيا

2001
سنة التأسيـــس

1700

+350
عدد المشاريع

NA

غير معروف
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ودعم مالي

عدد الوظائف
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GU Ventures

تابعة لجامعة
Göteborgs Universitet
www.ventures.gu.se

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام 2003م في
السويد ،وتهدف إلى جذب المبدعين ورواد االعمال
الذين يمتلكون أفكار فريدة تساهم في حل التحديات
المجتمعية وإيجاد عالج لألمراض المنتشرة وإنشاء
نماذج أعمال جديدة غير تقليدية لتحسين العالم وتقديم
أفضل الحلول الممكنة .وقد تم احتضان  140مشروع
بقيمة استثمارات بلغت  35مليون دوالر وخلق 350
فرصة وظيفية.ا

السويد

2003
سنة التأسيـــس

350

140

عدد المشاريع

35

مليون دوالر
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد ودعم مالي

عدد الوظائف
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Incubadora de Empresas
da COPPE/UFRJ

تابعة لجامعة
Universidade Federal do Rio de Janeiro
www.incubadora.coppe.ufrj.br

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام  1994م في
البرازيل ،وتقوم بتطوير الشركات المرتبطة بالمجال
التقني التي تقدم منتجات وخدمات ذات محتوى مبتكر
وقيمة مضافة عالية ،وتم تخريج  92مشروع بقيمة
استثمارات تبلغ  343مليون دوالر وخلق  1250فرصة
وظيفية.ا

البرازيل

1994
سنة التأسيـــس

1250

92

عدد المشاريع

343

مليون دوالر
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب ،إرشاد .األبحاث والتطوير

عدد الوظائف
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Oamk LABs

تابعة لجامعة
Oulu University of Applied Sciences
www.oamklabs.fi

هي حاضنة أعمال جامعية تأسست عام 2013م في
فنلندا ،وهي متعددة التخصصات حيث تشمل 3
معامل كل معمل يستهدف قطاع معين :أولو الب
يستهدف قطاع األلعاب العالمية ،ديف الب يستهدف
القطاع الصحي ،إديو الب يستهدف قطاع تكنولوجيا
التعليم .وقد تم احتضان أكثر من  15مشروع وخلق
 600فرصة وظيفية.ا

فنلندا

2013
سنة التأسيـــس

600

15

عدد المشاريع

NA

غير معروف
مجموع قيمة االستثمارات

الخدمات
خدمات استشارية  ،تدريب وإرشاد

عدد الوظائف
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فريــق
الــعــمــل
32

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.

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
 PMPوخبير في MS Project

نورة العساف  -منسق مشاريع

مختصة في إدارة المشاريع ،ومدير مشروع برنامج َل ِك لنقل
الفرص وتوطين الفرص االستثمارية ،وحاصلة على بكالوريوس
نظم المعلومات من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

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

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.
33

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.

34

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

