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الهدف
من التقرير
تم إعداد هذا التقرير للتعريف بمنصـــات االبتكار مع
تسليط الضوء على “الهاكاثون” كأحد أهم األســاليب
المعتمـــــدة لخلق أفكـــار رياديــــة جديدة ،والستعراض
أبرز الممارسات المحلية والعالمية.ا

تمـ إعداد هذا التقرير بالتعاون مع:
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أنواع
منصات االبتكار
حسب دليل شبكة حاضنات السعودية

حاضنات األعمال

مسرعات األعمال

كيـــــان يهدف لدعم تأسيس ونمو المشاريع
الريــــادية والنــــاشئة من خالل توفير حزمة
من الخدمـــــات والموارد تشمــــل :توفير
مساحات عمل ومكاتب مشتركة وخدمات
لتطوير األعمال وخدمـــــات استشــــــارية
وإرشادية وتوجيهية وتدريبيــــة والمشاركة
في الفعاليات المختلفة وتقديم الخدمات
البحث والربط مع مصادر التمويل واالستثمار
وتقدم هذه الخدمات خالل مدة زمنية
محددة.

كيان يقدم برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع
الشركات الريادية والناشئة خالل فترة زمنيــة
ً
غالبا بين ثالثة وستة أشهر من خالل
تتراوح
توفير حزمة من الخدمات والموارد تشمل:
توفير مســــاحات عمل ومكـــاتب مشتركة
وخدمات لتطوير األعمال وخدمات استشارية
وارشادية وتوجيهية وتدريبيــــة والمشاركة
في الفعاليات المختلفة وتقديم التمويل
وتسهيل الوصول المستثمرين مقابل الحصول
على حصة من الشركة الريادية والناشئة.

مساحات العمل المشتركة

مساحات العمل المشتركة بلس

كيان قــائم على االقتصاد التشاركي يهدف
لتوفير مساحات عمل مشتركة وغرف
اجتمــــاعات يمكن تــــأجيرهـــا (بالساعة-
باليوم – بالشهر) لريــــادي األعمال وأصحاب
المشاريع الناشئة والعمل المستقـــــل،
من خالل توفير الخدمـــــات األساسية من
مكـــــــاتب مغلقة أو مفتوحـة مؤثثة
وخدمـــات االتصـــاالت والسكرتــارية
باإلضافة إلمكانية إقامة فعاليات وورش
عمل.

كيان قائم على االقتصاد التشاركي يهدف
لتوفير مساحـــــات عمل مشتركة وغرف
اجتماعات يمكن تأجيرها (بالساعة -باليوم –
بالشهر) لريادي األعمال وأصحاب المشاريع
الناشئة والعمل المستقل ،من خالل توفيـــر
الخدمات األساسيــة من مكـــــاتب مغلقة
أو مفتوحة مؤثثة وخدمـــــات االتصاالت
والسكرتــــارية باإلضـــــافة إلمكانية إقامة
فعاليـــات وورش عمل وتوفير الخدمات
االستشارية والتوجيه واإلرشاد.

Source : www.saudiincubators.sa
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الفرق بين
منصات االبتكار
يشترط وجودها في منصات دعم
ريادة األعمال

ال يشترط وجودها في منصات دعم
ريادة األعمال

حاضنات
األعمـال

مسرعات
األعمــال

مساحــات
العمـــــــل
المشتركة

مساحــات
العمـــــــل
المشتركة

البحث والربط مع مصــادر
التمويل واالستثمار
االستثمار في الشركــات
المحتضنة
الفعاليـــات والتواصــــــل
التدريــــــب والتطويــــــــر
االستشــارات واإلرشـــــاد
معامــــــــل ومختبـــــرات
أدوات وتقنيـــــــــــــــــات

Source : www.saudiincubators.sa
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منصات االبتكار
في المملكة
عدد منصات االبتكــار المرخصــة من قبـل منشـــآت
في المملكـة العربية السعوديــة  111منصة حتى
اآلن حســـب دليــــل شبكــة حاضنــات السعوديــــة

الرياض
المنطقة
الشرقية

19

50

29
عسير

حاضنة أعمال

مسرعة أعمال

1
3

القصيم

6

المدينة
المنورة

مساحة عمل
مشتركة

4

مكة
المكرمة

مساحة عمل
مشتركة بلس

منصات االبتكار في الرياض

يمكنك االنتقال إلى المنصة
في حــال توفرهــا من خالل
الضغط على الشعار

Source : www.saudiincubators.sa
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يمكنك االنتقال إلى المنصة
في حــال توفرهــا من خالل
الضغط على الشعار

To Be

نادي التسويق

شركة كون المادة
لتقنية المعلومات

شركة اتحاد نورين
لحاضنات ومسرعات
األعمال

شركة حاضنة اإلبداع
المحدودة

شركة منصج الريادة
المحدودة

منصات االبتكار في المنطقة الغربية

يمكنك االنتقال إلى المنصة
في حــال توفرهــا من خالل
الضغط على الشعار

مدار العالمية

شركة أسس
األعمال

شركة بركة
العربية للتجارة

شغف الريادة

شركة ثراء لحاضنات
ومسرعات األعمال

Source : www.saudiincubators.sa
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منصات االبتكار في المنطقة الشرقية

يمكنك االنتقال إلى المنصة
في حــال توفرهــا من خالل
الضغط على الشعار

بداية-تك

حاضنة ومسرعة جامعة
اإلمام عبدالرحمــــن بن
فيصل

شركة أبعاد لحاضنات
ومسرعات األعمال

شركة ميسان لحاضنات
ومسرعات األعمال

منصات االبتكار في المدينـــة المنورة

(ميم) شركة صندوق
المباركة

ا

يمكنك االنتقال إلى المنصة
في حــال توفرهــا من خالل
الضغط على الشعار

(ساعد) جمعية
المدينة المنورة لتنمية
المجتمع
ا

منصات االبتكار في منطقة عسيــــر

يمكنك االنتقال إلى المنصة
في حــال توفرهــا من خالل
الضغط على الشعار

منصات االبتكار في منطقة القصيــمـ

مشروعي
(برنامج األميرة نورة
بنت عبدالرحمن)

شركة معك لحاضنات
ومسرعات األعمال

ا

يمكنك االنتقال إلى المنصة
في حــال توفرهــا من خالل
الضغط على الشعار

Source : www.saudiincubators.sa
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تقوم منصات االبتكار باحتضان األفكار الريادية الجاهزة
لدخولسوقالعملوتطويرهابشكليضمناستمراريتها.
ً
عالميا تساعد على خلق
وهناك عدة أساليب متبعة
األفكار الريادية وتطويرها؛ وأحد هذه األساليب هي
الهاكاثون

لكن ماهو الهاكاثون؟

9

الهاكاثون هو حدث يجتمع فيه المبرمجين ،والمطورين،
ومصممــي الجرافيــــك ،والمرشدين ،ومدراء المشــــاريع
وغيرهم ،بهدف حل العديد من المشاكل من خالل تقديم
حلول تقنية بأسرع وقت ممكــــن وأقل تكلفـة ممكنة
في مجال محدد خالل مدة زمنية قد تمتد إلى أيام

هي كلمة مشتقة من كلمتيـــن باللغة اإلنجليزيــة
 Hackوالتي تعني البرمجـــة االستكشـــــافيــــة
 Marathonوالتي تعني سباق طويل المسافة
مسميات أخرى للهاكاثون

Codefests
Hackfests
Hackdays
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أهداف الهاكاثون
ابتكار حلول فعالة

رفــــع كفـــــــــــــاءات
المشــاركين من خــالل
التدريب وورش العمــل

تأسيس وإطالق مشاريع
رقمية مبتكـرة تواجـــــه
تحديـــــــات القطاعـــات
المختلفة

التعاون بين المبرمجيـن
بمختلــــف الخبـــــــرات
العمليـــــــة والعلميـــة

استقطــاب أصحـــــــاب
األفكار اإلبداعيـــــة من
المشاركيـــــن والتعاون
معهم في سبيـــــل حل
المشاكل

فوائد الهاكاثون
للمشتركين

إضافة مميزة إلى سطور السيرة الذاتية.
إمكانية بناء نموذج أولي للفكرة المبتكرة.
الوصول لألفراد الموجودين في دائرة اهتمام
المشارك.
التعلم من نقاط قوة المشاركين.
التعرف على أصحاب الفكر والخبرات وتبادل
المعلومات معهم.
تعلم كيفية العمل مع فريق.

للمنظمة

تسريع عملية االبتكار من خالل حصد األفكار
العديدة في فترة وجيزة.
إيجاد أفكار ريادية للتحديات الحالية.
خلق منتج جديد.
اكتشاف األفراد الموهوبين والتعاون معهم
كشركاء أو كموظفين.
تطوير حل يمكن تحويله لمنتج قابل للتسويق.
تطوير القطاع الذي تمثله المنظمة.
مواكبة التطور التقني من خالل الحلول التقنية
المقدمة.

Source : www.prod.s3.amazonaws.com/media/editor/145053/

11

أنواع الهاكاثون
هاكاثون الداخلي
وهو عبارة عن حدث يتم عقده داخل المنظمة ويشــــارك فيه
موظفي المنظمــــة فقط للبحث والتوصــــل إلى حلول تقنية،
ويترتب على ذلك العديد من الفوائد أبرزها هي:
ا

تعزيز مهارات الموظفين وتحفيزهم على اإلبداع.
التشجيع على الخروج بأفكار مبتكرة.
ً
مستقبل.
تطوير أدوار الموظفين داخل المنشأة وترقيتهم

مثال على الهاكاثون الداخلي

كل فترة ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع تقوم
شركة فيسبوك بإقامة هاكاثون يجتمع به جميع
المشاركين من موظفي فيسبوك لعمل عصف
ذهني بمشاركة مؤسس فيسبوك “ مارك زوكربيرغ“
ووضع تصور للمشاريع التي من الممكن أن تقوم
بها الشركة .الهدف األساسي من هذا الهاكاثون
هو إمكانية تصميم مشروع مبتكر خالل يوم واحد.

يقول مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك “هذا جزء
من ثقافة شركة فيسبوك اآلن… يعبر هذا الحدث
بالتأكيد عن جوهر شخصيتي”.

هاكاثون الخارجي
يتميز هذا النوع من الهاكاثون بأنه يتيح الفرصة لجميع المهتمين
للمشاركــــة في طرح حلول وأفكـــــار تساهم في مواجهة
التحديات التي تواجه أي قطاع  ،ويترتب على ذلك العديد من
الفوائد أبرزها هي:
ا

استقطاب أصحاب العقول اإلبداعية وتبادل األفكار فيما بينهم.
توسيع نطاق انتشار العالمة التجارية بشكل أكبر.
استقطاب المواهب وذوي الخبرات والكفاءات ،وإشراكهم في التطوير
والتنفيذ وطرح الحلول.
سهولة الوصول للكفاءات والقدرة على توظيفهم بما يعود بالنفع على
المنظمات.

Source : https://www.hackerearth.com/hackathon/info/organizer/
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أبرز الممارسات
ً
ً
وعالميا
محليا
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ً
محليا

1

هاكاثون الحج
دخل هاكاثون الحج موسوعة غينيس لألرقام القياسيــــة في
ً
مشاركا ليصبح
أكبـــــر عدد من المشاركين بالعالم بتسجيله لـ 2950
بذلك أكبر مسابقة تقنية في العالم

جدة ،المملكة العربية
السعودية

ُأقيم عام
2018

safcsp.org.sa

نبذة
يهدف الهاكـــــاثون إلى استقطــــاب العقـــول
الرائدة في مجال البرمجة ،البتكار الحلول التقنية
المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجاج.

الخدمات

المجاالت

مساحة عمل مجهزة
وضيافة ،استشارات قانونية
ومالية

مدة الهاكاثون
ثالثة أيام.ا

التكنولوجيا  -البرمجة

جوائز الهاكاثون

1,000,000
ريال سعودي
المركز األول

500,000

350,000

150,000

المركز الثاني

المركز الثالث

جائزة التميز

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الجهة المنفذة
االتحاد السعودي لألمن السيبراني
والبرمجة والدرونز
هي مؤسسة وطنية تعمل على تمكين السواعد المحلية وتعزيز قدراتها
في مجال األمن السيبراني وتطويــر البرمجيــات والدرونز والتقنيــات بناء
على أفضل الممارسـات العالمية ،بهدف أن يكون هناك مبرمــج من بين
كل  100سعودي بحلول عام .2030ا
Source : https://sabq.org/vVWG9j
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هاكاثون تبادل 360
هاكاثون خارحي

محلي

الرياض ،المملكة
العربية السعودية

ُأقيم عام
2020

tabadul.sa

نبذة
أحد مبادرات الشركة السعودية لتبادل المعلومات
ً
إلكترونيا (تبادل) ،هدفها خلق وإيجـــاد أفكــار
ابتكارية وحلول ذكية في قطاع اللوجستيات.

الخدمات

المجاالت

ورش عمل ،إرشاد،
استشارات ،مساحة عمل
مجهزة ،والضيافة.ا

مدة الهاكاثون

خدمات الجمارك
خدمات الموانئ
خدمات الشحن والشاحنات
خدمات الشحن الجوي
خدمات دعم الشركات اللوجستية الناشئة
حلول التعامالت المالية للخدمات اللوجستية
حلول توصيل الميل األخير

ثالثة أيام.ا

جوائز الهاكاثون

50,000
ريال سعودي
المركز األول

30,000

20,000

المركز الثاني

المركز الثالث

ريال سعودي

ريال سعودي

الجهة المنفذة
تبادل
ً
إلكترونيا لتسهيل التعامالت
تهدف الشركة السعودية لتبادل المعلومات
التجارية من خالل الربط بين أصحاب المصلحة وتحسين التواصل وإزالة
الحواجز لتقديم الحلول اإللكترونية المبتكــرة التي تمكن من التبادل
الفعال للمعلومـــات والسلـــع والخدمـــــات عبر القطـــاع الحكـــومي
وقطـــاع األعمال.ا
15

3

هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي
هاكاثون خارحي

محلي

الرياض ،المملكة
العربية السعودية

ُأقيم عام
2019

dfdi.sa

نبذة
حدث يدوم أليام يهدف إلى إيجاد حلول لتحديات
معينة ضمن القطاعات المستهدفة التي تخص
الهيئة العامة للغذاء والدواء من خالل االستعانة
بالمشاركين لتطوير مشاريع تقنية تساهم في
حل تلك التحديات.

المجاالت

الخدمات
ورش عمل ،إرشاد،
استشارات ،مساحة عمل
مجهزة ،والضيافة.ا

األجهزة والمنتجات الطبية
الصحة الرقمية
خدمات الصحة العامة
الغذاء الصحي
المستحضرات الصيدالنية
سالمة الغذاء

مدة الهاكاثون
ثالثة أيام.ا

جوائز الهاكاثون

قبول المشاريع لحاضنة الصحة الرقمية
التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء
للفائزين بالمركز األول وحتى الثاني عشر

الجهة المنفذة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
هيئة حكومية مستقلة مختصة بالمهام اإلجرائية والتنفيذية والرقابية
بهدف ضمان سالمة الغذاء والدواء لإلنسان والحيوان وسالمة
المستحضرات الحيوية والكيميائية والمنتجات التقنية التي تمس صحة
اإلنسان.ا
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هاكاثون تقنيات التعليم
هاكاثون خارحي

محلي

الرياض ،المملكة
العربية السعودية

ُأقيم عام
2019

Edtech
Accelerator

نبذة
حدث يمتد أليام ،ويهــــدف إلى جذب الحلـــول
والمشاريع التقنية ضمن قطـــاع التعليــــم في
لمواجهـــة التحديات في هذا القطاع.

الخدمات

المجاالت

ورش عمل ،إرشاد،
مساحة عمل مجهزة،
والضيافة.ا

مدة الهاكاثون
ثالثة أيام.ا

البحث والمعرفة
تطوير المحتوى الرقمي
الدروس اإلعدادية
التعليم االجتماعي
االختبارات وأدوات التدريس
واإلدارة

جوائز الهاكاثون
الجوائز للفائزين بالمراكز األربع األولى لكل مسار

50,000
ريال سعودي
المركز األول

25,000

15,000

10,000

المركز الثاني

المركز الثالث

المركز الرابع

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

احتضان  12مشروع فائز في
برنامج المسرعة ودعم بمبلغ
 50ألف ريال لكل فريق

الجهة المنفذة
منشآت
منظمة حكوميـــة تعمل على دعـم وتنميـــة ورعــاية قطاع المنشـــآت
ً
وفقا ألفضل الممارسات العالمية عن طريق تنفيذ
الصغيرة والمتوسطة
ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة األعمـال
والمبادرة واالبتكار ،وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت.ا
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هاكاثون دوري ذكاء
هاكاثون خارحي

محلي

الرياض ،المملكة
العربية السعودية

ُأقيم عام
2019

hackathon.sa/
thakaa

نبذة
هاكاثون #دوري_ذكاء” يتنافس فيه المبرمجين
ومحللي البيانات على تطوير أفضل نماذج الذكاء
للتوقع بنتائج مباريات دوري كأس
االصطناعي
ّ
األمير محمد بن سلمان.

الخدمات

المجاالت

تدريب وإرشاد.ا

مدة الهاكاثون
 12ساعة

كرة القدم

جوائز الهاكاثون

300,000
ريال سعودي
المركز األول

150,000

75,000

المركز الثاني

المركز الثالث

ريال سعودي

ريال سعودي

الجهة المنفذة
االتحاد السعودي لألمن السيبراني
والبرمجة والدرونز
هي مؤسسة وطنية تعمل على تمكين السواعد المحلية وتعزيز قدراتها
في مجال األمن السيبراني وتطويــر البرمجيــات والدرونز والتقنيــات بناء
على أفضل الممارسـات العالمية ،بهدف أن يكون هناك مبرمــج من بين
كل  100سعودي بحلول عام .2030ا
18

6

هاكاثون التقنيات الزراعية
هاكاثون خارحي

محلي

القصيم ،المملكة
العربية السعودية

ُأقيم عام
2019

safcsp.org.sa

نبذة
يهدف إلى تطوير حلول تقنية وأفكار مبتكرة
للمساهمة في مواجهة التحديات في القطاع
الزراعي.

الخدمات

المجاالت

اإلرشاد والتوجيه ،التدريب،
ورش عمل ،ومساحات عمل
مجهزة

مدة الهاكاثون
أربع أيام.ا

الزراعة

جوائز الهاكاثون

50,000
ريال سعودي
المركز األول

30,000

10,000

المركز الثاني

المركز الثالث

ريال سعودي

ريال سعودي

الجهة المنفذة
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي مؤسسة حكومية علمية
تدعم وتعزز البحث العلمي التطبيقي.ا

Source : https://www.almowaten.net/2019/09
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هاكاثون اآلالت الرقمية
هاكاثون خارحي

محلي

الرياض ،المملكة
العربية السعودية

ُأقيم عام
2018

mcit.gov.sa

نبذة
هاكاثون اآلالت الرقمية السعودية يتيح الفرصة
للمشاركين لحل المشكالت المرتبطة بالصحة
والمياه والعملية التصنيعية.

المجاالت

الخدمات

الصحة والمياه والعملية
التصنيعية

برامج تدريبية ،بيئة عمل
محفزة

مدة الهاكاثون
ثالثة أيام.ا

جوائز الهاكاثون

تبدأ بـ 10,000
ريال سعودي

الفرق الفائزة بالمراكز الـ  6األولى

دورات تدريبية للفرق الفائزة

الجهة المنفذة
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية هي الوزارة المسؤولة
عن جميع وسائل االتصــــال وتقنية المعلومات في المملكة العربية
السعودية.ا

Source : https://www.monshaat.gov.sa/ar/event/50
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هاكاثون علم
هاكاثون خارحي

محلي

الرياض ،المملكة
العربية السعودية

ُأقيم عام
2018

elm.sa

نبذة
هاكــــاثون يقام بشكــل سنوي لتحفيز العقــــول
الشابة على اإلبداع في مجـــــال تطوير البرمجيات
وتصميم التطبيقات.

الخدمات

المجاالت

االستشارات ،والتوعية
والتثقيف ،ودعم المشاريع،
والتدريب.ا

مدة الهاكاثون

تطوير البرمجيات وتصميم
التطبيقات.ا

ثالثة أيام.ا

جوائز الهاكاثون

25,000
ريال سعودي
المركز األول

15,000

10,000

المركز الثاني

المركز الثالث

ريال سعودي

ريال سعودي

الجهة المنفذة
ِعلمـ
«علم» الحلول الرقمية المتكاملة والمنتجات اإللكترونية
نطور في ِ
ّ
المبتكرة.ا

Source : https://www.elm.sa/ar/Pages/default.aspxs
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هاكاثون blockchain
محلي

هاكاثون خارحي

الرياض ،المملكة
العربية السعودية

ُأقيم عام
2017

badir.com.sa

نبذة
تعد تقنية “بلوك تشين” أحدث التقنيات الناشئة،
والتي تساعد في دعم وتحقيق االقتصاد الرقمي.

الخدمات

المجاالت

تدريب وتوجيه وجلسات
إرشادية ،وورش عمل

مدة الهاكاثون

العلوم والتقنية

ثالثة أيام.ا

جوائز الهاكاثون

16,000
ريال سعودي
المركز األول

12,000

8,000

المركز الثاني

المركز الثالث

ريال سعودي

ريال سعودي

الجهة المنفذة
بادر
برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية أحد أهم البيئات الوطنية
واإلبداعية في مجال االبتكار ودعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية
والناشئة.ا

Source : http://www.alriyadh.com/1571123 https://www.hackathon-blockchain.com/copy-of-about
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هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء
هاكاثون خارحي

محلي

عالمي

الرياض ،جدة ،مكة
الجبيل ،تبوك ،الدمام
المدينة ،ينبع

ُأقيم عام
2017

nasa.gov

نبذة
يهدف الهاكاثون إلى استثمار الطاقات اإلبداعية
في المجتمع وتحويلها إلى ابتكارات قادرة على
خدمة المشاريع الفضائية.

المجاالت

الخدمات
ورش عمل ،مرشدين

تحدي وابتكار ,تطبيقات
الفضاء .ا

مدة الهاكاثون
يومان.ا

جوائز الهاكاثون

ترشيح لتصفيات العالم النهائية
لمسابقة تحدي تطبيقات الفضاء
المركز األول  -المركز الثاني  -المركز الثالث

الجهة المنفذة
ناسا
رؤية ناسا :الكتشاف وتوسيع المعرفة لصالح البشرية.ا

Source : www.sabq.org/Yghmk
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هاكاثون موبايلي للتطبيقات
محلي

هاكاثون خارحي

الرياض ،المملكة
العربية السعودية

ُأقيم عام
2016

mobily.com.sa

نبذة
هاكاثون يهدف إلى تطويـــر وابتكــــار صناعـــــة
التطبيقات العربية لألجهزة الذكية بالتعاون مع
برامج النخبة للشباب.

المجاالت

الخدمات

التطبيقات الذكية

إرشاد ،خبراء في المجال
وورش عمل

مدة الهاكاثون
ثالثة أيام.ا

جوائز الهاكاثون

رحلة إلى السيليكون فالي
لمدة أسبوع
للمشاريع الفائزة

الجهة المنفذة
موبايلي
شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي) تسعى أن تكون ضمن أكثر الشركات
السعودية التي حظيت بالتقدير ،وأن توجد قيمة عالية لمساهمينا.ا

Source : http://mobily.im/hackathon
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hackathon for humanity
هاكاثون خارحي

عالمي

لندن

ُأقيم عام
2019

hackingforhumanity.girlsintech.or

نبذة
هاكاثون يتعاون مع المنظمات العامة والخاصة
لتمكين المشاركين من حل التحديات االجتماعية
والتنظيمية مثل التعليم والصحة والحفاظ على
البيئـــة والشبــاب ،ينتهي الهاكـــاثون في عـرض
المشاريع أمام لجنة التحكيم وقــادة من رجال
األعمال والمستثمرين وتتويج المشاريع الفائزة.

المجاالت

الخدمات

االبتكار االجتماعي

متحدثين من رؤساء شركات
كبيرة ،مرشديــــن ،مساحات
عمل مهيئــــة ،ورش عمــــل،
التدريب العملي في تنظيم
المشاريع ،والضيافة

مدة الهاكاثون
يومان.ا

جوائز الهاكاثون

منح مالية تقدر بـ $ 25,000
دوالر أمريكي
للمشاريع الفائزة

الجهة المنفذة
Girls in Tech NYC
منظمة غير ربحية عالمية تعمل على وضع حد لعدم المساواة بين الجنسين
في الصناعات المختصة بالتكنولوجيا المتقدمة والشركات الناشئة .تقوم
بالتثقيف وتمكين المهتمين بالتكنولوجيا من خالل تقديم برامج ودورات
ومعسكرات تدريبية إضافة لمسابقات الهاكاثون.ا

Source : http://mobily.im/hackathon
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MAN hackathon
هاكاثون خارحي

هاكاثون داخلي

ألمانيا

عالمي

ُأقيم عام
2019

hackathon.man

نبذة
هاكاثون يهدف إلى استقطاب الحلول لمعالجة
مشاكل نظام النقل البيئي  ،يبدأ باستقبال أفكار
المشاركين وينتهي بعرض المشاريع المرشحة
أمام لجنة التحكيم.

المجاالت

الخدمات

تمكين نظام النقل الرقمي
تمكين مستقبل الثورة الكهربائية
تحسين السالمة في الطرق

مدربيــــن وخبراء ،خبـــراء في
صناعة النقل ،الضيافة وخدمة
نقل للهاكاثون ،نظام تقني
خاص من Microsoft azure

مدة الهاكاثون
ثالثة أيام.ا

جوائز الهاكاثون

منح مالية تقدر بـ € 3,000
يورو

للفرق الفائزة

الجهة المنفذة
MAN Truck & Bus SE
أكبر شركة تابعة لمؤسسة  MAN SEوإحدى الشركات الدولية الرائدة
في مجال توفير وصناعة المركبات التجارية.ا

Source : https://hackathon.man
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Global Travel Hackathon
هاكاثون خارحي

عالمي

ُأقيم عام
2019

لندن

hack.travel/
london

نبذة
هاكاثون عالمي يهدف إلى التحسين المستمر
في قطاع السفر.

الخدمات

المجاالت

تدريب ،خبراء في صناعة السفر
واالبتكار ،مرشدين ،واجهــات
برمجية لتطبيقـــات السفــــر،
والضيافة

مدة الهاكاثون

االستدامة :دعم االقتصاد المحلي للدول من خالل
السياحة
إمكانية الوصول :جعل السفر أفضل لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،سهول الوصول للفنادق والمطاعم
الجيدة ،سهولة السفر باستخدام الدراجات
التواصل االجتماعي :كيفية االتصال بالمجتمعات
واالهتمامبالتجارباألصليةالتيتدعمالمجتمعات

يومان.ا

جوائز الهاكاثون

منح مالية تتراوح بين € 4000 – 1000
يورو

للفرق الفائزة

هذا النوع من الهاكاثون يتم
دعـوة المشـــاريع الفـائـزة لـ
demo day

الجهة المنفذة
Kiwi
منصة رائدة لحجز السفر عبر اإلنترنت تدعمها أحدث التقنيات.ا

Source : https://allevents.in/london/global-travel-hackathon-london-edition/1000070266963379
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UAE Hackathon
هاكاثون خارحي

عالمي

ُأقيم عام
2019

دول اإلمارات
السبع

hackathon.ae

نبذة
هاكـــــاثون اإلمــــارات سلسلـــة فعاليــــات (من
الهاكاثون) على امتداد إمارات الدولــــة السبـع،
يهدف إلى نشر ثقافة التحول الرقمي وتوظيف
البيانات إليجاد حلول وأفكار مبتكرة تسهم في
إسعاد المجتمع.

الخدمات

المجاالت

التدريب ،االنضمـــــام عن طريق
االنترنت شرط تواجد شخـــــص
من الفريــــــــق في مكـــــان
الهاكــــاثون لتقديم الفكرة.

مدة الهاكاثون
ثالثة أيام.ا

التقنيات الرائجة
المحافظة على البيئة
استخدام البيانات في سبيل تحسين استدامة
دمج األلعاب اإللكترونية بأساليب التعليم
الموارد
األمن والسالمة
الصحة
التوظيف
التعليم
التنمية االجتماعية

جوائز الهاكاثون

50,000

درهم إماراتي
للفائز في الهاكاثون

يحصل جميع المشاركين المسجلين الذين ساهموا
في تقديم الحلول على شهادات وهدايا رمزية

ً
تقديرا لمشاركتهم في الهاكاثون

الجهة المنفذة
الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت
تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية في مجال التحول الذكي في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.ا

Source : https://hackathon.ae/home/index
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EPAM FINTECH HACKATHON
هاكاثون خارحي

عالمي

ُأقيم عام
2019

الصين

epam-fintech
-hackathon

نبذة
هاكاثون يقام للمرة الثالثة يدعم ابتكار وتطوير
الخدمات المالية في أكثر من مجال من خالل
استقبال األفكار المشاركة وعرض مشاريعهم
أمام لجنة التقييم.

الخدمات

المجاالت

الضيافة ،جلســــات نقــــاش،
تدريب ضمن محاور جلســــات
النقاش ،توفير مقــر ،العمل
في مقـــر الهاكـــــاثون طوال
اليوم

مدة الهاكاثون
ثالثة أيام.ا

مساعدة الناس للحصول على المساعدات المالية
تسهيل خدمات التحويل لدى الوافدين
الوســــائل الممكنة لالستفـــــادة من العمــالت
الرقمية
توظيف الحلول التقنيــة في مجال االستثمــــار
والقروض واألوراق المالية

جوائز الهاكاثون

منح مالية تقدر بـ اCNY 15,000
الرنمينبي الصيني
ّ

معايير التحكيم
 40%االبتكار
 20%تعقيد الكود ونقاء الكود

للفائز في الهاكاثون

code complexity and code purity, 20%
 40%جودة العرض
 WOWو UX

الجهة المنفذة
EPAM Systems
شركة عالمية تأسست عام  1993في الواليات المتحدة األمريكية
وهي رائدة في تقديم خدمات تطوير البرامج الرقمية وهندسة
المنصات الرقمية  ،في مجال األعمال والخدمات المصرفية والمالية
والسفر ومستقبل التقنية والبرمجيات.ا

Source : https://www.epam.com/about
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Disrupt hackathon
عالمي

هاكاثون خارحي

أمريكا

ُأقيم عام
2018

techcrunch.com

نبذة
هاكـــاثون مقدم من  TechCrunchتدعـــو فيه
المبدعين من جميع أنحاء العالم للمشاركة إلى
حل التحديات المختلفة بمجال التقنية وترشيح 10
مشاريع للعرض النهائي أمام لجنة التحكيم.

الخدمات

المجاالت

متحدثين من رؤساء شركات
كبيرة ,خدمات عامة بالمقر
مساحــــات عمــــل مهيئــة،
وورش عمل

مدة الهاكاثون
ثالثة أيام.ا

تحديات التقنية

جوائز الهاكاثون

منح مالية تقدر بـ $ 10,000
دوالر أمريكي
للمشروع الفائز

الجهة المنفذة
TechCrunch
مجلة إلكترونية تقدم تقارير وتحليالت حول أعمال التكنولوجيا
والشركات الناشئة وتمويل رأس المال االستثماري ووادي السيلكون.ا

Source : https://techcrunch.com/events/disrupt-berlin-2019/hackathon/
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The Balkan Hackathon
هاكاثون خارحي

عالمي

بلغاريا

ُأقيم عام
2018

balkanhackathon.eu

نبذة
هاكاثون يهدف إلى استكشاف الحلول األولية
التي تضمن إدراج األفراد في العصر الرقمي يبدأ
باستقبال المشاركين وينتهي في عرض المشاريع
للتقييم من قبل لجنة التحكيم.

المجاالت

الخدمات

الفجوة الرقمية بجميع أشكالها
مدى االستفادة من االنترنت لمجموعة
من الفرص االقتصادية
األمن السيبراني

الضيافة ،مساحات عمل
مجهزة

مدة الهاكاثون
يومان.ا

جوائز الهاكاثون

منح مالية تبدأ من € 5000 – 1500
يورو

للفرق الفائزة

الجهة المنفذة
A1
شركة رائدة في مجال توفير الحلول الرقمية واالتصاالت السلكية
والالسلكية تأسست عام  1994في بلغاريا.ا

Source : : https://www.a1.bg/en
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فريق العمل
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فريق عمل التقرير
على المري  -مشرف برامج منصات االبتكار
مشرف عن تطويــــر برامج منصــــات االبتكــــار في أوشن إكس ،حــاصل على
بكالوريوس في التجارة اإللكترونية من الجامعة السعودية اإللكترونية.

سارة النجيم  -مطور أعمال متقدم
مسؤولة عن بناء وتطوير المحتوى في قسم البرامج التابع لمنصات االبتكار،
حاصلة على بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وعلومها من جامعة األمير
سطام ،مهتمة بريادة األعمال وتطوير برامج المنشآت الصغيرة.

محمود شحتوت  -مطور أعمال

مطور أعمال في أوشن إكس ،طالب بكالوريوس إدارة أعمال في
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةُ ،ملم بأليات عمل حاضنات
ومسرعات األعمال.

فواز المطيري  -مدير قسم تطوير المحتوى
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.

أروى العضيبي  -أخصائي كتابة 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.

روان الدريبي  -كاتب محتوى
مسؤولة عن إعداد محتوى التقارير وكتابة المحتوى في أوشن إكس ،طالبة
بكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار في جامعة األميرة نورة بالشراكة
مع جامعة مدينة دبلن ،مهتمة بإدارة المشاريع ،واإلبتكار واإلبداع وريادة
األعمال.
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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.
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.

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

سارة الزهيميل  -مدير منصات االبتكار
مختصة في تأسيس وتشغيل منصات االبتكار ( حاضنــــات  ،مسرعـــات ومراكــز
ابتكار) ،وحاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود،
خبيرة في إدارة المشاريع االحترافية . PMP

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

أسماء المطيري  -مدير تطوير الشركات الناشئة
مختصة في تطوير العمل المؤسسي في الشركات الصغيرة والمتوسطة،
حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية ،خبيرة في دراسات الجدوى وخطط العمل والدراسات
المالية.

غالية الحموي  -مدير التصميمـ واإلنتاج
مختصة في مجال التصميـــم اإلبــداعي وتصميم النظم البيئية وتطويرها،
وخبيرة في استراتيجيات تصميم العالمات التجارية والحكومية .حاصلة على
بكالوريوس تصميم جرافيكي ووسائط رقمية من جامعة 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

المزيد

والمالية
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