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هل لديك أي سؤال لم تجد جوابه فيما يخصنا؟
تجد هنا أشهر االسئلة التى طرحت إلينا وكل ما تحتاجه
لمعرفة أوشن إكس

كيف نقدر نساعدك؟

أسئلة عامة

General Questions

أسئلة عن مانقدم
Specific Questions

مقترحات

Suggestions

اضغط للوصول
السريع

ً
أوال | أسئلة عامة
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ماهي أوشن إكس؟
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 ،وتُ ستدام مشاريعها ،وتبلغ أعلى مستويات
النجاح.
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هل تستهدف أوشن إكس
المشاريع الصغيرة فقط؟
ال  ,تستهدف جميع القطاعات التي منها المشاريع الصغيرة
تحت إدارة تطوير الشركات الناشئة.
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ماهي الخدمات المقدمة؟
تطوير الشركات
الناشئة
المزيد

منصات
االبتكـــار
المزيد

أعمال
المنظمات
المزيد
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هل يوجد مقابل مادي
للخدمات؟
نعم يوجد مقابل مادي للخدمات المقدمة ويختلف سعر
كل خدمة عن االخرى.
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هل يوجد تخفيض للخدمات؟
نعم  ,نفيدكم علما بأن أوشن إكس تقدم خدمات مخفضة
لبعض الجهـــات الداعمــــة مثل الهيئة العــــامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة.
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هل يمكن تقديم االستشارات عن
بعد لمن هم خارج الرياض؟
نعم ،نقوم بتقديم الخدمات
االستشارية خارج الرياض
عبر الهاتف0112465163 :
أو المراسلة عبر االيميل
info@oceanx.sa
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هل لدى أوشن إكس
مبادرات؟
نعم  ,نقدم عدة مبادرات بهدف تعزيز القيم وتطويـــر ودعم
المجتمع  ,من أبرزها:
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هل تقوم
أوشن إكس بعمل
فعاليات؟
أحد الفعــاليــات التي نقوم بها هي
Oceanx Meetup
وهي عبـارة عن اجتمـــاع مع أبــــرز
رواد األعمال في المملكــة العربيـــة
السعودية يتحدثون فيها عن بداياتهم
وأسرار نجــاحهم والتحديــــات التي
واجهتهــــــــم بهدف تشجيـــع شباب
وشابات المملكة على دخول عـالم
ريادة األعمال.
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كيف يتم االنضمام الى أوشن
إكس كموظف ،أو كمتدرب؟
يمكنك التواصل معنا وإرسال
السيرة الذاتية عبر االيميل التالي
jobs@oceanx.sa
تواصل معنا
Send your CV
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هل من الممكن تقديم جلسات
استشارة لجمعية خيرية أو ماشابه؟
ً
حاليا نقوم بتقديم جلسات االستشارات
نود إفادتك بأننا
للجمعيات الخيرية من خالل التواصل معنا عبر االيميل التالي
 info@oceanx.saليتم تحديد الخدمة المناسبة.
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أود معرفة تكلفة االستفادة من
الخدمات االستشارية أو غيرها؟
نود إفادتك بأن تكلفة الجلسة  1050ريال سعودي شامل
ضريبة القيمة المضافة.
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هل لديكم دعم خاص لمن ال
يزالون يخطون خطواتهمـ األولى
في ريادة األعمال؟
نقدم الدعم ألصحاب األفكار والمشاريع االبتكارية من
خدمات إستشارية .كل ما عليك هو مراسلتنا عبر االيميل
التالي info@oceanx.sa
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لم أتمكن من إيجاد جواب
لسؤالي ,كيف يمكنني الحصول
على إجابة؟
يمكنك التواصل معنا عبر البريد االلكتروني التالي:
info@oceanx.sa
أو عبر الهاتف0112465163 :

ً
ثانيا | أسئلة عن ما نقدمـ
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كيف أستطيع الحصول
على الخدمات؟
لالطالع على الخدمات يمكنك زيارة رابط موقع الشركة:
وارسالك للخدمة المطلوبة عبر اإليميل الرسمي الخاص
بالشركة
www.oceanx.sa/services/
info@oceanx.sa

خدمات إدارة

تطوير الشركات الناشئة
Startups Development

المزيد

هي تطوير وتمكين قطاع األعمال في المملكة من خالل
تقديم كافة سبل الدعم واإلرشاد ألصحاب االفكار والمشاريع
الناشئــة التى تضمن استدامــــة مشاريعهــــم وتحقيق أعلى
مستويات النجاح

ألصاحب االفكــــار نقدم االرشــــاد من خالل جلسات
استشارية من خبراء ذو كفاءة وخبرة عالية

نموذج أولى من خالل دراســــة الجــدوى نســاعدك
بدخول عالـــم ريــــادة األعمـال من خالل التحقق من
جدوى المشروع ومدى مالئمته للسوق

للمشــاريع القائمـــة نقوم بإدارة الحســـــابات لنوفر
مختلف الخدمات المحاسبية ومتابعة الحركة المالية
لمشروعك

الدخول في االستثمار من خالل التوسع واالستثمار
نجهـز لك االوراق من خالل فحص الصحــــة الماليـــة
لمشروعك ونقيم مشروعك لمعرفة قيمته السوقية
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نود االستفسار عن أسعار
خدمات تطوير الشركات الناشئة
وباألخص تقييم المشاريع ،لرغبتنا في تقييم شركتنا الناشئة
ً
استعدادا للبدء في الجولة االستثمارية األولى
نود إفادتك بأنه في حال وجود أي استفسار متعلق بأسعار
تقييم المشاريع وخدمات تطوير الشركات الناشئة  ،الرجاء
التواصــل مع االيميــل الخاص بأوشن إكس .ليتــم ربطك
بالشخص المناسب واالجابة على إستفساراتكم .
info@oceanx.sa
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هل تقدمون دراسة جدوى للشركات
فقط أو يمكن تقديمها لألفراد؟
نعم نقدم لألفراد والشركات بإختالف السعر حسب نوع
الدراسة ليتم خدمتك بشكل أفضل لمعرفة سعر الدراسة
يرجى التواصل عبر االيميل التالي:
info@oceanx.sa
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لدي فكرة وأريد دراسة جدوى
لها كم ستكون التكلفة ؟ وما هي
طريقة التواصل معاكم ؟
يمكنك التواصل معنا عبر البريد االلكتروني التالي ليتم
الرد على إستفسارك على اإليميل ،ومن ثم سيتم إرسال
التسعيرة المتوقعة.
info@oceanx.sa
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ماهو محتوى دراسة الجدوى؟
بعض محتويات الدراسة  :الخطة التشغيلية  ,الخطة
التسويقية  ,رحلة المشروع .
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هل تقومون بعمل دراسات سوقية
مختصة؟
ال نقوم بعمل دراسة سوقية مختصة ،ولكن نقوم بعمل
دراسة جدوى فنية ومالية بهدف التحقق من جدوى
المشروع ومدى مالئمته للسوق.

احتاج إلى التعرف على ماتقدمونه
في إدارة الحســابات ,لدي أنشطـة
تجارية وأرغب في ترتيب أمور
المحاسبة
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1

باقة
أساسي

3

وهي تهـــدف إلى تزويـــــد
العميل بالخدمات األساسيــة
فقط لتســـــاعده في ترتيب
وتسهيل الوصول للعمليــات
المحاسبية للمنشأة.
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باقة
مرتاح

ً
شهريا

1,000

وهي تهـــدف إلى دعـــــــم
العميــــل ومســــاعدته في
فهم العمليات المحاسبية.

ً
شهريا

1,500

مدة العقد

سنة

مدة العقد

سنة

باقة
ّ
مطلع
وهي تهـــــدف إلى إبقـــــاء
العميل على اطالع بكــــافة
العمليـــات المحاسبية التي
تحدث في منشـــأته وتقديم
التقارير الالزمة لذلك.
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ً
شهريا

2,000

باقة
إداري

2,500

مدة العقد

سنة

باقة
محترف
وهي تهدف إلى تقديــــــم
القوائم المحــــاسبية التي
تســـــاهم في دعم العميل
وتمكينه من معرفــة وضع
منشـــــأته المــــــادي خالل
السنة.
ً
شهريا

3,000
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سنة

5

وهي تهدف إلى تمكيـــــن
العميل من إدارة الكشوفات
المحاسبية وتزويده بالتقارير
الالزمة.

ً
شهريا

مدة العقد

كيف تستطيع أوشن إكس دعم
المشاريع الصغيرة؟
نقدم خدمات تساهم في تطوير المشاريع الناشئة من خالل:
تقديم جلســـات استشــــارية من خبراء ذوي كفـــاءة
وخبرة عالية
القيام بدراسة الجدوى والتحقق من جدوى المشروع
ومدى مالئمته للسوق
إدارة الحسـابات وتقديم مختلف الخدمات المحاسبية
لمتابعة الحركة المالية للمشروع
مســاعدة المشروع القائم من خالل التوسع واالرشاد

مدة العقد

سنة

خدمات إدارة

منصات االبتكار

Innovation Platforms
المزيد

هي منصات مصممة لتحويل األفكار الريادية والمبتكرة
إلى واقع ،وتلبية احتياجات المبدعين ورواد األعمال لتنمية
مشاريعهم وتطويرها .ويتم تقديم هذه الخدمة للجهات
الحكومية والقطاع الخاص ,من خالل الخدمات التالية:ا

إنشاء وتأسيس منصات االبتكار ألصحاب االفكار
الريادية ورواد االعمال

تنفيذ وتشغيل منصات االبتكار ألصحاب المشاريع
القائمة والريادية
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جهة حكومية تود أن تؤسس
حاضنة أعمال ,هل تقدم أوشن
إكس هذه الخدمة؟
ً
معا لتقديم االفضل.
نعم ,يمكننا العمل
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لدينا فكرة حاضنة ونريد عقد
إجتماع ,هل يمكن ذلك ؟
نعم يمكننا ذلك ,الرجاء المراسلة عبر البريد اإللكتروني التالي:
info@oceanx.sa
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لم أفهم ماهي حاضنات
ومسرعات األعمال وهل أستطيع
االستفادة منها أم ال؟
هي منصات مصممة لتحويل األفكار الريادية والمبتكرة
إلى واقع ،وتلبية احتياجات المبدعين ورواد األعمال لتنمية
مشاريعهم وتطويرها من خالل إنشاء وتأسيس منصات االبتكار
والقيام بتشغيلها .ويتم تقديم هذه الخدمة للجهات الحكومية
والقطاع الخاص .وتقسم منصات االبتكار إلى:

حاضنات األعمال
برامج مصممة لدعم األفكار اإلبداعية والمشاريع
الناشئــــــــة وتطويرها من خالل توفير موارد
الدعم والخدمات الالزمة للمشاريع

مسرعات األعمال
برامج مكثفـــة تهدف إلى تسريع نمو المشاريع
من خالل توجيه رواد األعمال وتقديـم الدعـم
المالـــي مقابل حصة بسيطة من هذه المشاريع

مساحات العمل
هي مكاتــب مخصصـة لرواد األعمال تهـــدف
إلى توفير جميـع الخدمـات المكتبية و الوسائـل
التي تساعدهـم على إنجاح مشاريعهم ،يمكــن
استئجارها بالساعة باليوم أو بالشهر

مراكز االبتكار
مراكز مخصصـــــة لدعم اإلبداع ورواد األعمال
تهدف إلى توفير جميـــــــع األدوات والخدمات
الالزمة التي تساعدهـــم على إنجاح األفكار
االبتكارية والرائدة
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هل لديكم حاضنات ومسرعات
خاصة بكم؟
لدينا إدارة تسمى “إدارة منصات االبتكار” والتي تقوم بتقديم
خدماتها إلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف
تأسيس وتشغيل مراكز االبتكار والحاضنات ومسرعات األعمال
لدعم رواد األعمال ومشاريعهم .في حال رغبتكم بمعرفة
المزيد الرجاء مراسلتنا عبر االيميل التالي:
info@oceanx.sa
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هل نستطيع االنضمام إلى
الحاضنات والمسرعات المشغلة
من أوشن إكس مباشرة؟
االنضمام ال يتم عبر شركة أوشن إكس ،وإنما يكون من
خالل التقديم على الحاضنات والمسرعات مباشرة.

خدمات إدارة

تطوير أعمال المنظمات

Organization Business

المزيد

هي الخدمات التى تهدف الى تطوير اعمال المنظمات
من خالل المنهجيات العملية والعلمية والتقنية واألدوات
التي تساهم تساهم في تحقيق التميز المؤسسي من خالل
الخدمات التالية:ا

التحليل والقياس ألعمال المنظمات لتحديد المشاكل
والفجوات التي تمر بها

تحسين عمل المنظمات وبناء استراتيجية األعمال من
خالل التمكين والتنفيذ

القيام بإدارة المشاريع واالبتكار وإجراءات العمل
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منظمتنا تحتاج خدمة واحدة لحل
مشكلة محددة هل تقدمونها؟
نعم بإمكاننا التعاون لتقديم ما هو أفضل ،للمزيد من
المعلومـــات الرجاء مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:
info@oceanx.sa
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بالنسبة إلى
خدمات إدارة المنظمات
هل يشمل ذلك إعادة هيكلة الشركات وترتيب إجراءات
قســم الموارد البشريــة من سلم رواتب وخالفــه وإيجــاد
وتقديم كوادر قوية بعد إعادة الترتيب
تقدم جميع خدمات إدارة المنظمات بعد أن يتم تقييم
الخدمة المطلوبة من قبل المختصين.

هل لديك أي شكوى
أو مقترحـات إضافية؟
الرجاء مراسلتنا
عبر البريد اإللكتروني التالي
Feedback@oceanx.sa

Send your Message

للمزيد من المعلومات يمكنكم مراسلتنا
عبر االيميل او زيارة حساباتنا في منصات
التواصل االجتماعي
info@oceanx.sa

اضغط للوصول
السريع

شكــرًا

والمالية

