


ملحة عامة



املؤسسني

أسامة حبوب

عامةعالقات
وتشبيك

محمد العابد

مدير منتجات
رقمية

محمد اليف كحالين

مستشار ريادة اعامل 
عواسرتاتيجيات املشاري

مجاهد عقيل

رائد أعامل

العراويمحمود 

مخرج فني مختص يف 
الوسائط املتعددة



ارؤيتن
 الرقميااااة العربيااااة بناااااه ال ويااااة

.امللتكون رائدة يف تركيا ثم الع



رسالتنا

عة م متنا هي خلق بيئة خصبة لزرا

.الرشكات الرقميةومنو وإمثار 



األهداف



01

ةبناه شبكة عالقات قوي

األهداف



02

تكتل قوي

األهداف



03

استثامر النجاحات

األهداف



04

ين أبواب للمستثمر
واملؤسسات 

األهداف



خطة العمل



 جساااور أسااااط خطتناااا هاااو خلاااق
بااااني األ ااااراف املتباعاااادة الثقااااة

ووصااال ا ببع ااا ا بماااكل ي ااامن
.ين االتجارية فيام بنجاح العالقات 

خطة العمل



 تطوير مجموعة من املستمارين املختصني
لتوفري اإلرشاد والتوجيه

 ىل الناشئة لعرض ا عالرشكاتتأمني ج وزية
مستثمرين بالتعاون مع املؤسسات 

الرشيكة

 وصل الرشكات الناشئة واملماريع الواعدة مع
يكةاملستثمرين واملؤسسات االستثامرية الرش

خطة العمل



 تاااااااااوفري االستماااااااااارة والتوجياااااااااه
للمسااتثمرين للتعاارف عااىل ال اار 

االستثامرية املتوفرة

ات تنظيم لقااهات تمابيم ماع الرشاك
الناشاااااائة الواعاااااادة بالتعاااااااون مااااااع 

املؤسسات الرشيكة

خطة العمل



بناه جسور وصل بني مزودي
الخدمة املوثوقني و البي

الخدمة 

خطة العمل



خطة العمل

 تطوير رشاكات لسد احتياجات
حل االرشكات الناشئة مبختلف مرا



إمنا نحن , نحن ال ننافس األ راف املعنية
نخلق جسور الثقة ونخترص الوقت والج د 

.لجميع األ راف



االنتساب



01

اه االست ادة مان الخا  
واالستمااااااااااااااااااااريني 
املوثااااااااااااااااااااااااااااوقني 

.املتعاقدين

مزايا االنتساب

02

الوصااااااااو  للج ااااااااات 
الداعمة واملؤسساات

ادة العاملة يف بيئة ريا
.األعام 

03

االست ادة من مزودي
الخدماااااة املوثاااااوقني 
والتعاماااااااال مع اااااااام 

.بعروض خاصة



04

االست ادة من ال ار 
ة االسااااتثامرية املتاحاااا

مااااااان املساااااااتثمرين 
.واملؤسسات املالية

مزايا االنتساب

05

الظ اااااااور االعالماااااااي 
واكتسااااااب موثوقياااااة 
أمااااااا العااااااملني يف 

.املجا  الرقمي



التزامات االنتساب

:الرشكة الناشئة 

االلتزاا بالقوانني الداخلية للجمعية.
ائ ااملماركة والت اعل يف انمطة الجمعية وبرامج ا مع رشك.
 كات املساهمة باألفكار واملقرتحات ومماركة التجارب مع الرشا

.الناشئة املامثلة
 عىل تطوير واستمرارية املرشوع ان يحافظ رائد األعام.

يلتزا جميع االع اه 
باملماركة يف اجتامعات 

الجمعية الرسمية



التزامات االنتساب

: مزود الخدمة 

تقديم خدمات ذات جودة وأسعار تنافسية ألع اه املجموعة  .

 تقديم حصة ارشاد مجانية لكل رشكة ناشئة.

 املماركة والت اعل مع أنمطة الجمعية.
يلتزا جميع االع اه 

باملماركة يف اجتامعات 
الجمعية الرسمية



التزامات االنتساب

:املستثمر 

 الجدية يف العروض املقدمة.
 حاة الح اظ عىل رسية وخصوصاية األفكاار واملمااريع املطرو

.يف ديجيتا  إسطنبو 
عياة النزاهة يف تطوير الرشاكات االستثامرية من خاال  الجم

.للح اظ عىل مصالح الطرفني

يلتزا جميع االع اه 
باملماركة يف اجتامعات 

الجمعية الرسمية



التزامات االنتساب

هللجمعية يعناي األخاو والعطاااإلنتساب ,
تكاااا  ال ائاااادة عناااادما ياااازداد الت اعاااال  

لااااديجيتا  اسااااطنبو  يعنااااي اإلن اااااما
.الدخو  من بوابة عري ة



رشوط االنتساب

التزكية
الص ة
التواجد الرقمي
التوفر
االلتزاا

لالن اما يجب استي اه رشوط االنتساب التالية:



دور األع اه

حرضوا يعت  املنتسبني اىل الجمعية الوين
.اع اه املؤسسنياملؤمتر التأسييس 

ح ور املؤمتر العاا.

حق الرتشح واالنتخاب.

 دور االع اه املؤسسني يف الجمعية:



القانون األسايس

سنعمل مع مختصني يف كتابة القانون االسايس
ون والنظاا الداخيل لجمعية ديجتا  إسطنبو  وسيك

مبثابة دستور يحكم وي بط الجمعية ويحدد دور
.  األع اه حقوق م وواجبات م يف الجمعية

ية وسيأخو بعني االعتبار عدا الزج يف االمور السياس
.والخالفات التاريخية والدينية

القانون األسايس والنظاا الداخيل:

مدة تن يو النظاا 
.ش ور4الداخيل 



ال يكلية التنظيمية واالدارية 

املجلس التأسييس املجلس املؤقت.

رابط االنتساب. االع اه املتطوعني

اللجان االستمارية.

االع اه.

م ال يكل التنظيمي الحايل بسيط ريثام يت
:اعتامد ال يكل التنظيمي مع النظاا الداخيل



:امل اا التي ستن وها الجمعية مستقبال

ومن ثم . بناه النظاا الداخيل وال يكل التنظيمي
.  الدعوة للتصويت عىل النظاا

تحديد اللجان

ق بناه الرشاكات مع املؤسسات الحكومية والصنادي
االستثامرية واملنظامت الغري حكومية والرشكات 

.الريادية

ح بناه تكتالت وشبكة عالقات قوية مبا يخدا مصال
.املجتمع العريب الرقمي



:امل اا التي ستن وها الجمعية مستقبال

تقييم املماريع الناشئة االع اه وتحديد املراحل
.املقبلة بالتعاون مع الرشكاه

ةالعمل عىل ضم املزيد من االع اه ال اعلني للجمعي.
ورشات عمل وحل ق ايا االع اه.

 البحث املستمر عن حلو  جديدة ومبتكرة ملجاب ة
.تحديات بيئة ريادة االعام  يف مجتمعنا

الدعوة للمؤمتر العاا.



خطة توفري الدعم املادي للجمعية من خال  
.الرشاكات واملماريع

 تحصيل اشرتاكات من االع اه املنتسبني يف
(.األنليس )املستقبل 

 تحصيل مصاريف ادارية من عمليات االستثامر او
.االستحواذ يف املجتمع

دعم االع اه املبارش والغري املرشوط.

 تن يو مماريع يف مجا  ريادة االعام.

 الجمعية غري ربحية وستكون ذاتية التمويل ل امن
:االستمرارية والدميومة ولولم سنقوا با




