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التوصيات

فريق العمل

الهدف
من التقرير
ً
سعيا في تطوير منصات االبتكار الداعمة لريادة األعمال
ً
وإيمانا بضرورة البحث
في المملكة العربية السعودية
باستمــرار عن أفضل التجــارب الدولية ,قام فريق عمــل
أوشــن إكـــس بزيارة ثالث مدن رئيسيــة في الواليات
المتحدة األمريكية وحضور مؤتمر عالم أوراكل المفتوح.

03

أهـداف
الزيارة السنوية

دراسة أفضل وأحدث الممارسات
في عالم منصات االبتكار الداعمة
لريادة األعمال

نقل أفضل التجارب العالمية
والممارسات الدولية إلى المملكة
العربية السعودية

دعم دور ريادة األعمال
في تحقيق رؤية المملكة العربية
السعودية 2030

تفاصيل سيتم ذكرها
في كل جهة تمت زيارتها

نبذة
عن الجهة

تاريخ
التأسيس

أرقامـ
عن الجهة

الخدمات
المقدمة

مشاريع
متخرجة

نموذج
العمل

Source : www.vision2030.sa

04

نيويورك
NEW YORK
المحطة األولى

05

2007

www.eranyc.com

نبذة
بدأت كمركز غير ربحي لدعم رواد األعمال والشركات الناشئة في عام 2007م وربطهم مع
شركات االستثمار الجريء .في عام 2011م قامت بالتوسع لتصبح مسرعة أعمال تقنية وشركة
استثمارية تقوم بتوفير الدعم التدريبي واإلرشادي والمادي للشركات الناشئة .في عام 2015
أصبحت  ERAمسرعة أعمال عالمية تستهدف رواد األعمال داخل وخارج الواليات المتحدة األمريكية،
واليوم  ERAتعد أكبر مسرعة أعمال في مدينة نيويورك وهي الرائدة في تسريع المشاريع التقنية
في أمريكا وتقدم برنامجين بشكل سنوي لمدة  4أشهر للبرنامج الواحد.ا

أرقامـ عن المسرعة
500+
مرشـــــد
وخبيـــــر

450+

مليون دوالر

مجموع االستثمارات

700+
مصــــــدر
استثمـــار

50+

شريك من
الشركـات

200+

شركـــــــة
ناشئــــــــة

أبرز الخدمات المقدمة

التدريب
تقني ,مالي ,اداري،
قانوني

مئة ألف دوالر
أمريكي استثمار

مساحات عمل
مشتركة

ربط مع مقدمي
الخدمات

الدخول للسوق
األمريكي

مشاريع متخرجة

نموذج العمل
االستثمار في المشاريع المشاركة بقيمة  100ألف دوالر أمريكي لكل
شركة ،مقابل ما يعادل  8%امتالك حصة بالمشروع

06

2015

www.xrclabs.com

نبذة
هي مسرعة أعمال في مدينة نيويورك تقوم بدعم رواد األعمال والشركات التقنية الناشئة في
قطاعي التجزئة والمنتجات االستهالكية عن طريق خدمات تدريبية مقدمة من خبراء وعالمات تجارية
عالمية للخروج بأفكار تقنية ابتكارية تساهم في تطور القطاعات المستهدفة ،وتقوم أيضا بإطالق
برامج سنوية صغيرة بحيث تحتضن فيها  10شركات ناشئة فقط لتقدم لهم الدعم بجودة أفضل مما
يضمن نموهم وتوسعهم.ا

أرقامـ عن المسرعة
500+

عالمة تجارية
وشركات تجزئة
وخبراء

60+

شركات
متخــرجــة

أبرز الخدمات المقدمة

التدريب و
اإلرشاد من ذوي
االختصاص

الدعم التقني

مساحات عمل
مشتركة

ربط مع مقدمي
الخدمات

االستثمار في
المشاريع

مشاريع متخرجة

نموذج العمل
االستثمار في المشاريع المشاركة بقيمة  100ألف دوالر أمريكي لكل
شركة ،مقابل ما يعادل  7.75 %امتالك حصة بالمشروع

07

2015

www.metaprop.org

نبذة
مسرعة أعمال تهتم بالتقنية في مجال المقاوالت والعقارات ،تطلق برنامج سنوي مدته  22أسبوع
بحيث تستهدف فيه الشركات الناشئة ورواد األعمال في مجال المسرعة .تقدم لهم الخدمات التقنية
واالستشارات من ذوي االختصاص والربط مع الشركات الكبيرة والرائدة في المجال.ا

أرقامـ عن المسرعة
80+

مرشـــد و
استشاري

2+

مليار دوالر
مجموع االستثمارات

150+

شركة تم
االستثمار فيها

1500+
فرصة عمل
حول العالم

15+
شريك

أبرز الخدمات المقدمة

التدريب
وورش العمل

الدعم المالي
واالستثمار

الدعم التقني

ربط مع الشركات
الكبرى

العرض على
مستثمرين

مشاريع متخرجة

نموذج العمل
التمويل من  25ألف دوالر  250 -الف دوالر (تعتمد على نوع الشركة
والمشروع) مقابل حصة امتالك من الشركة

08

بوسطن
Bosten
المحطة الثانية

09

2002

www.deshpande.mit.edu

نبذة
مركز داعم لتطوير التقنيات والمشـــاريع التقنيــة لجامعة  MITفي مدينة بوسطن حتى تصل إلى
مرحلة دخول السوق كمنتجات تقنية مبتكرة تقدم حلول في عدة مجاالت منها الصحة ،تقنية
المعلومات والطاقة.ا

أرقامـ عن المسرعة
100+
مرشـــــد
ومختـص

800+

مليون دوالر

مجموع االستثمارات

400+
فرصــــــة
وظيفيــة

40+

شركـــــــة
ناشئــــــــة

أبرز الخدمات المقدمة

التدريب

تقديم الدعم
المالي

اختبار التقنيات
ونمذجتها

ربط مع مصادر
التمويل والخبرة

الدخول للسوق

مشاريع متخرجة

نموذج العمل
تمويل يقدم كجوائز للمشاريع المتخرجة بقيمة تتراوح ما بين  50ألف  150 -ألف دوالر
مقابل نسبة من بيع تراخيص التقنيات للشركات في السوق

10

2007

www.agencyoasis.com

نبذة
شركة تقنية لديها أكثر من  10فروع حول الواليات المتحدة االمريكية ،تقوم بدعم و تمكين الشركات
التقنية الناشئة عن طريق تقديم الدعم التقني و غيره لهذه الشركات من غير أخذ نسبة امتالك من
هذه الشركات.ا

أرقامـ عن المسرعة
400+
فرصـــــة
وظيفيـة

250+
شركـــــة
ناشئــــــة

أبرز الخدمات المقدمة

الربط مع العمالء

الدعم في اإلطالق
والتشغيل

تطوير التطبيقات
والمواقع االلكترونية

مشاريع متخرجة

نموذج العمل
دعم الشركات الناشئة من توفير مساحات عمل والربط مع المرشدين
والمستثمرين

11

1999

www.cic.com

نبذة
في عام 1999م بدأ مركز كامبريدج لإلبتكار كمساحة عمل مشتركة للشركات الناشئة ،واآلن يعد
بناء على الشركات التي تم احتضانها والمشاريع المتخرجة
من أكبر مراكز االبتكار في بوسطن ً
من المركز ،وتتواجد فروع المركز في  8مدن مختلفة في أمريكا ،ويدعم المركز جميع القطاعات
والمجاالت للشركات الناشئة.
 90,000متر مربع
مساحة فرع المركز والتي تعد األكبر في بوسطن

أرقامـ عن المسرعة
5000+
شركـــة
متخرجة

1800+

شركة
ً
حاليا
محتضنة

8+

فروع
في أمريكا

200+

مقدم خدمة

15+
شريك

في فروع المركز

أبرز الخدمات المقدمة

مساحات عمل

مختبرات لجميع
أنواع المنتجات

الدعم التقني
والتشغيلي

الربط مع
مستثمرين

إرشاد

مشاريع متخرجة

نموذج العمل
تقوم  CICبتأجير مساحات العمل للشركات الناشئة وتقديم خدمات
الدعم لهم بمقابل مادي

12

2011

www.greentownlabs.com

نبذة
تعد أكبر حاضنة أعمال في الواليات المتحدة األمريكية في مجال التقنية النظيفة وهي التقنية
التي تقدم حلول ومنتجات تقلل من اآلثار السلبية على البيئة من خالل التحسينات في استخدام
الطاقة أو االستخدام المستدام للموارد أو أنشطة حماية البيئة.ا

أرقامـ عن المسرعة
170+

شركـــــــة
محتضنــــة

750+

مليون دوالر

مجموع االستثمارات
في رأس المال

80+

مقدم خدمة
وشريـــــــــك

أبرز الخدمات المقدمة

مختبرات لتجربة
األفكار والحلول

مساحات عمل
وإلقامة الفعاليات

الدعم التقني

الربط مع
مقدمي الخدمات

التدريب واإلرشاد

مشاريع متخرجة

نموذج العمل
تقوم بتوفير عضويات للشركات المستهدفة التي تود االنضمام واالستفادة من خدماتها،
ً
شهريا بناء على الخدمات
تتراوح قيمة العضويات ما بين  295دوالر إلى  3,760دوالر
المقدمة في كل عضوية
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سان فرانسيسكو
San Francisco
المحطة الثالثة

14

2010

www.foundersspace.com

نبذة
مركز دعم يقدم عدة برامج وهي :حاضنة أعمال ،مسرعة أعمال ،مركز ابتكار وشركة استثمار
جريء .تم تصنيفها من قبل صحيفتي  Entrepreneurو  Forbesكواحدة من أفضل  10مسرعات
أعمال في العالم تدعم رواد األعمال والشركات الناشئة.ا

أرقامـ عن المسرعة
50+

مقدم خدمة
وشريـــــــــك

22

دولة تتواجد
خدماتهم فيها

50+

قطاع تمـ
دعمه

أبرز الخدمات المقدمة

ورش عمل
وتدريب

جلسات إرشادية

خدمات مقدمة
من الشركاء
بما يعادل  100ألف دوالر

إتاحة فرصة
للمشتركين للعرض
على المستثمريــن

االستثمار في
الشركات الناشئة

طوال السنة

مشاريع متخرجة

نموذج العمل
يتم تحديد موعد اجتماع بين المركز والشركة الناشئة لمناقشة المشروع وكمية االستثمار
المتوقع ونسبة التملك في الشركة

15

2013

www.alchemistaccelerator.com

نبذة
مسرعة أعمال متخصصة في تسريع أعمال الشركات الناشئة التي تكسب إيراداتها من الشركات
وليس المستهلكيــن ) (B2B & B2B2Cوتقدم لهم برنامج لمدة  6أشهر يحتوي على حزمة من
الخدمات لتطوير وتمكين الشركات الناشئة المشاركة .تستهدف مجاالت إنترنت األشياء ،التقنية
المالية والصحة الرقمية.

أرقامـ عن المسرعة
520+
شركة تم
احتضانها

36000

دوالر أمريكي
كتمويــل لكل
شركة

405+M
مجموع
االستثمارات

أبرز الخدمات المقدمة

ورش عمل
وتدريـــــب

الدعم التقني
والتشغيلـــي

ربط مع عمــــالء
محتمليـــــــن من
الشركات الكبرى

عرض على
مستثمرين

التمويل

مشاريع متخرجة

نموذج العمل
فرض تمويل إلزامي لكل مشروع مشارك في البرنامج بقيمة  36ألف دوالر أمريكي
كتمويل مبدئي مقدم من المسرعة مقابل حصة تملك في الشركة بعد تدريبها وتمكينها
وإتمام تبنيها من الشركات الكبرى

16

2006

www.techstars.com

نبذة
شبكة كبيرة من برامج المسرعات ،برامج دعم رواد األعمال وبرامج االبتكار في المنظمات حول
العالم .تقدم العديد من الخدمات مثل برامج المسرعات وخدمات مقدمة من شركاءها من الشركات
العالمية كأمازون وغيرها لدعم وتمكين الشركات الناشئة.

أرقامـ عن المسرعة
150+

دولة تمت
تغطيتها

4000+

10,000

فعـــــــاليـــــة
متخصصة في
ريادة األعمال

مرشــــد
ومختص

300K+

شركة متخرجة

6.7B+
مليار دوالر
مجمـــــوع
التمويالت

أبرز الخدمات المقدمة

خدمات سحابية

من أفضل الشركات

التمويل

العالمية

دخول للسوق

الربط مع
مقدمي الخدمات

عرض على
مستثمرين

مشاريع متخرجة

نموذج العمل
يتم اختيار  300شركة ناشئة في كل برنامج مسرعة وتمويل كل شركة بقيمة  120ألف
دوالر أمريكي وتوفير خدمات سحابية وتقنية بما يعادل مليون دوالر أمريكي (قيمة الرخص
والخدمات من الشركات التقنية) مقابل  6-10%حصة تملك في الشركات الناشئة

17

2013

www.runway.is

نبذة
تعد مركزً ا لالبتكار التكنولوجي وتجمع رجال األعمال والشركات الناشئة والمرشدين والخبراء ،وتقدم
ً
أيضا عدة خدمات للشركات الناشئة منها الربط مع مقدمي الخدمات والتمويل من شركاء المركز.

أرقامـ عن المسرعة
300+

شركة ناشئة
متخرجة

20+

قطاع ومجال
مستهدف

1.1B+

مليار دوالر
مجمــــــوع
االستثمارات

28+

شراكة

30+

مرشــــد
ومختص

أبرز الخدمات المقدمة

فعاليات
اجتماعية ريادية

أدوات تقنية
ودعم

الربط مع
المرشدين

مساحات عمل

مشاريع متخرجة

نموذج العمل
تقسيم خدمات المركز إلى  3باقات
ً
شهريا
اشتراك بمقابل يبدأ من  450إلى  2000دوالر أمريكي

18

مؤتمر عالمـ
أوراكل المفتوح
OOW 2019
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www.oracle.com/openworld

عن مؤتمر

ORACLE
OPEN WORLD
عقدت أوراكل مؤتمرا عالميا سنويا ما بين شهر سبتمبر وأكتوبر
يسمى بعالم أوراكل المفتوح ،يحتوي على معارض متعددة
ألبرز جديد الشركة في البرمجة والبيانات والخدمات السحابية
جوانبا ترفيهية مثل
ومستقبلها في أوراكل ،ويشمل المؤتمر
ً
الرياضة وعرض أفالم في استديو أوراكل الخاص ومرافق
ابتداء
لالسترخاء .مؤتمر 2019م تم عقده على مدار  5أيام
ً
من  15سبتمبر وحتى  19سبتمبر في مدينة سان فرانسيسكو
من الصباح وحتى المساء ,ويشمل المؤتمر:

جلسات مع المدراء
الرئيسيين

جلسات تنظيم
المشاريع

90+

250+

متحدث
حول العالم

معرض

2000+
جلسة

متاجر
الخاصة

70,000+
جوالت
على المعارض

عدد الحضور ،من
عمالء ومدراء الفروع
وإعالميين ومسوقين
لمنتجات تقنية

اجتماعات بين
الشركاء والمدراء

وأعلن المؤسس أوراكل الري في المؤتمر عن افتتاح المركز
الثاني للبيانات من الجيل الثاني للكالود في السعودية
لمشاهدة إعالن افتتاح المركز

20

www.oracle.com

عن أوراكل
هي أحد أضخم الشركات العالمية في مجال تقنية
المعلومات

تأسست عام 1977م
على يد الري أليسون

 145+فرع حول العالمـ
ً
ً
ً
هائال من قواعد البيانـات
عددا
حـــاليا
وتضمـ أوراكل

122000+

موظف يعمل فيها

في عام 2003م
وحاليا
تم افتتاح أول مكتب ألوراكل في السعودية
ً
يوجد  3فروع في السعودية (الرياض -جدة -الدمام)
ذات إدارة سعودية بالكامل
مكتب أوراكل في الرياض يدير جميع عمليات فروع
أوراكل في الشرق األوسط والعالم العربي

21

التوصيات
كجهة مسؤولة عن دعم ريادة األعمال ،وبعد
زيارة ودراسة منصات االبتكار في الواليات
المتحدة األمريكية ،تم الخروج بعدة توصيات
للجهـــات المؤسسة والمشغلـــة لمنصات
االبتكار الداعمة لريادة األعمال:

تأسيس نمـــوذج عمـــــل
يضمن استدامـــة ماليـــــة
لمنصات االبتكار الداعمــة
لريادة األعمـال الحاضنات،
المسرعـاتومراكزاالبتكار
(حاضنات األعمال ،مسرعــات
األعمال ومراكز االبتكار)

ا

تفعيل شراكـــات مع الشركــــات الكبـرى ليتم
إيصــــال محتوى تطويري وتدريبي ودعم تقني
ذو جـــودة عاليـــة لرواد األعمــال في المملكة
العربية السعودية

متابعة الشركات الناشئة
بعد انتهـــــاء فترة البرامــج
والتمويـــل لضمـــان نجاح
الشركـــة الناشئة ودخولها
سوق العمـــل السعـودي

حث ورفع الوعي لدى رواد
األعمـــــال فــي تفعـــيـــــل
نماذج عمل  B2Bلما لها من
احتمالية كبيرة في تبني
الجهــات الممكنة حكومية
كـــــانت أو خــــاصة ،لضمان
نجاحهــا واستدامتها

التركيز على أحدث القطاعات العالمية مثل
)(Digital Health – Fintech – Clean Energy
وغيرها من القطاعات الحديثة التي من شأنها أن
تســاهم في تطوير المملكة العربية السعودية
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فريق
عمل التقرير
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فريق عمل أوشن إكس

علي المري  -مطور أعمال
مسؤول عن تطوير األعمال وبناء المحتوى والخطط في إدارة
منصات االبتكار ،حاصل على بكالوريوس في التجارة اإللكترونية من
الجامعة السعودية اإللكترونية.

فواز المطيري  -مطور أعمال
مشرف ومسـؤول عن المحتوى في أوشن إكس وبزنس نورة،
حاصل على بكالوريس تسويق من جامعة الملك سعود ،خبير بصناعة
المحتوى والتسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي ،مهتم في إدارة
المشاريع وريادة االعمال.

سارة النجيم  -مطور أعمال
مسؤولة عن بناء وتطوير المحتوى في إدارة منصات االبتكار ،حاصلة
على بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وعلومها من جامعة األمير
سطام ،مهتمة بريادة األعمال وتطوير برامج المنشآت الصغيرة.
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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 السعوديةللمقيمين المعتمدين ،ومدير ومستشار لعدد من الحاضنات والمسرعات
في المملكة العربية السعودية.

عبداهلل العساف  -نائب الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس

مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة أعمال دولية ومالية من
جامعة دي مونتفورت – المملكة المتحدة ،ومقيــــم منشــــآت
اقتصادية معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

عبداهلل العجالن  -المدير اإلداري
مختص في التطوير اإلداري واإلجراءات الحكومية وتطوير الكوادر
البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة ،حاصل على بكالوريوس
علوم من جامعة الملك سعود ومؤسس عدد من الشركات الناشئة.

سارة الزهيميل  -مدير منصات االبتكار
متخصصة في تأسيس وتشغيل منصات االبتكار ( حاضنات  ،مسرعات
ومراكز ابتكار) ،وحاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال من
جامعة الملك سعود ،خبيرة في إدارة المشاريع االحترافية . PMP

سلطان السبيعي  -مدير تطوير أعمال المنظمات
مختص في تطوير األعمال وإدارة المشاريع  ،وحاصل على
بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود ،وخبير في ادارة
اجراءات العمل  BPMوإدارة المشاريع . PMP

عبداهلل البريدي  -مدير التسويق
مسؤول عن تطوير مبــــادرات أوشن إكس ( منصة بزنس نورة ، ،تقارير
أوشن إكس . ) Oceanx Meetup ،حاصل على بكالوريوس تسويـق
من جامعة الملك سعود ،مهتم في ريادة األعمال والمشاريع الناشئة.
ا

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.
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عن أوشن إكس
هويتنا
انطلقنا عام  2012بالمعرفة والخبرة ،والشغف واالهتمام،
والكفاءات الوطنية التي تبتكر الحلول ،لنقدم كافة سبل
الدعم واإلرشاد ألصحاب األفكار والمشاريع الناشئة ،ونطور
أعمال المنظمات ،ونجعل من مسرعات وحاضنات األعمال
انطالقة لمشاريع ناجحة ،بمنهجيات عملية وعلمية ُمقدمة من
ِقبل مستشارين محترفين ،يعملون على تحويل األفكار الريادية
والمبتكرة إلى واقع ،لتحقق المنشأة رؤيتها ،وتصل إلى أهدافها،
وتستدام مشاريعها ،وتبلغ أعلى مستويات النجاح.
ُ

خدماتنا

تطوير الشركات
الناشئة

منصات
االبتكـــار

أعمال
المنظمات

هو تطوير وتمكيــن قطــــاع
األعمــــال في المملـــكـــــة
من خالل الدعــــم واإلرشـــاد
ألصحاب األفكار والمشـــاريع
الناشئة التي تضمن استدامـة
مشاريعهـــــم وتحقيـق أعلى
مستويات النجاح.

هي منصات مصممة لتحويل
األفكـــــار الريادية والمبتكرة
إلي واقع ،وتلبية احتياجـــات
المبدعيـــــن ورواد األعمــــال
لتنمية مشاريعهم وتطويرها.
يتم تقديـــم هــــذه الخدمـــة
للجهات الحكوميــة والقطاع
الخاص.

هو تطوير أعمال المنظمـات
من خالل المنهجيات العلمية
والعملية والتقنية واألدوات
التي تســـــــاهم في تحقيق
التميز المؤسسي.
ا

ا

المزيد

المزيد

والمالية

المزيد

