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نادي رواد االعمال
 فلسطين

شركة اصحاب جروب  لخدمات الوكاالت التجارية
 للمساهمة الخصوصية المحدودة رقم (562593525)

نادي رواد االعمال الفلسطيني تم تاسيس النادي عام 2019
فلسطين حيث تتكونفكرة النادي لخلق مشاريع ريادية وافكار 

عمالقة ومميزة . صاحب االمتياز شركة اصحاب جروب 

تاسست الشركة عام 2020 في دولة فلسطين وتركيا
وتتكون الشركة من مجموعة من كبار المستشارين

االقتصادين حول العالم لتقديم رؤية واضحة
للمستثمرين في جميع القطاعات التجارية 

والصناعية والزراعية وخدمات االعمال 
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               كلمة رئيس مجلس االدارة  
السيد : كارم جبارين مؤسس ومالك شركة

 اصحاب جروب لخدمات الوكاالت التجارية
 االولى في فلسطين حيث من اعماله

 تاسيس العديد من الشركات الفلسطينية
 والتركية والعمل في مجال االعالم 

االقتصادي ومستشار العديد من
 الشركات الفلسطينية والتركية حيث

 حصل على العديد من الوكاالت التجارية
 حيث عمل على نقل التجارب التركية من

 نجاحات المصانع العمالقة في تركيا 
وبعض الدول الصناعية المنتجة  حيث 
يقوم جبارين على تاسيس العديد من 

الماركات في تركيا وتسويقها وفتح فروع
 لها في جميع انحاء العالم 
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أهداف الشركة
توفر خدمات ادارية متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة

والكبيرة ابتداءًا من دراسات االسواق المختلفة ودراسات
الجدوى المشاريع الجديدةالى كافة انشطة الدعاية واالعالن

الى التدريب الموجه في مواضيع المهارات المكتسبة للشركات
الصغيرة والمتوسطة ابتداءًا من ورشات العمل للمدراء ورؤساء

االقسام الى الموظفين في الدوائر المختلفة في الشركة

نحن ايضًا نفتخر بقائمة عمالئنا وزبائننا المحليين
 والدوليين والذين يبحثون عن فرص استثمار ألموالهم 

.و/او عن ممولين لمشاريع جديدة وفريدة

خدمة االستشارات اإلدارية

، حيث يقوم فريق الشركة المتخصص بتوفير
 كافة الخدمات اإلستشارية للشركات الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة، وكذلك للشركات 
الناشئة والقائمة، استنادًا على عالقات 

الشركة المتكاملة. 
 فبعد الدراسة الوافي والمتكاملة

 للعميل، تقوم رواد االعمال
 احدى مؤسسات الشركة  بتقديم الخدمات التالية 

حسب الطلب وحسب الحاجة:
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دراسة وتطوير األفكار الريادية، حيث يقوم فريق مؤسسة رواد اإلعمال بدراسة 
المشاريع الريادية المقترحة و دراسة السوق وعمل دراسات جدوى للفكرة ووضع

 خطة إدارية وتفصيلية للمشروع

 اإلستشارات اإلدارية للمشاريع القائمة عن طريق دراسة الشركة والمنتجات
واألسواق، وكذلك نقاط القوة والضعف وتقديم خطة ادارية متكاملة

اإلستشارات القانونية، بحيث تقوم مؤسسة رواد االعمال  بربط العميل مع احدى
الشركات اإلستشارية القانونية من ضمن شبكة العالقات وحسب حاجة العميل 

اإلستشارات المالية حيث تقوم مؤسسة رواد االعمال  بربط الزبائن مع احدى
الشركات اإلستشارية المالية وحسب نتائج الدراسة 

الخدمات اللوجستية والعالقات العامة، بحيث مؤسسة رواد االعمال بربط العمالء
مع ممولين ومستثمرين ضمن شبكة عالقات الشركة 

 التدريب والتوظيف، حيث تقوم الشركة بتوظيف وتدريب الطواقم اإلدارية
 وحسب الدراسة التي تقوم بها

الحلول التسويقية المتكاملة، فبعد الدراسة الكاملة للشركة ومنتجاتها واسواقها
تقوم مؤسسة رواد االعمال  بتقديم الحلول التسويقية المتكاملة للشركات ،

 العميلة لمساعدتها في دخول اسواق جديدة وايجاد زبائن جدد لمنتجاتها او 
خدماتها  

 الدراسات التطويرية لمساعدة الشركة على تطوير منتجاتها وخدماتها للزبائن
 لمساعدتها في اخترق األسواق بشكل افضل

توصيات المشاركة بالمعارض باإلضافة الى اقامة المعارض وادارتها داخل
فلسطين وخارجها 
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خدمة إجتماعات رجال األعمال على اليخت

،تخيل نفسك على متن قارب فخم، مع 25 نفرًا من رجال األعمال المهمين
تقوم برحلة صيد ومتعة بحرية طيلة اليوم في البحر المتوسط، وتتخللها لقاءات 

.العمل الفردية والغذاء الفاخر 

بإمكان رجال األعمال المميزين اإلشتراك بنادي يخت رواد االعمال وتضم الخدمة

من 4 الى 6 رحالت بحرية سنوية على متن اليخت

التمتع بجميع مزايا اليخت اثناء الرحلة

خدمة العمالء تضم اإلستمتاع بمزايا مركز الخدمة، حيث يقوم طاقم بي تو بي
باإلتصال بالئحة الضيوف للزبون لدعوتهم 

طباعة بطاقات الدعوة وتوصيلها للضيوف

خدمة التوصيل من والى الميناء

خدمة التصوير الفوتوغرافي والمرئي للرحلة

قبطان متمرس ومرشد بحري

غذاء او عشاء عمل للزبائن
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غايات الشركة

العمل على تسجيل الوكاالت والعالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية
 

تنظيم االنشطة التجارية واالسهام في تشغيلها بمزيد من الكفاءة

خدمات الوكاالت نيابة عن االفراد

صناعة االعالمات التجارية

صناعة المنتجات الخاصة للعالمات التجارية
 

الحصول على الوكاالت التجارية والصناعية للشركات والمؤسسات والمصانع
المحلية والخارجية 

كما تقوم الشركة
 ادارة وتشغيل مراكز التسوق وانشطة الوكاالت التجارية المختلفة 

 وادرة االجتماعات بنادي رواد االعمال

 الصناعة والتجارة

 اصحاب جروب مصدر صناعة كل مايتعلق في الماركات من العطور والكوزمتكس

 اصحاب جروب مصدر صناعة كل ما يتعلق في الماركات من المالبس وعالم واالزياء
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االعالم الخاص بنا

مجلة رواد االعمال 

 تصدر مجلة رواد االعمال الشهرية وتقدم تصور حقيقي عن الريادة واالعمال
ومبادرات رجال االعمال والبنوك والمؤسسات والشركات الرائدة في البالد

تسلط الضوء على ابراز شخصيات رجال االعمال في فلسطين وخارج فلسطين         
من الجالية الفلسطينية 

عمل الريبورتاج االعالمي عن قصة نجاح في كل عدد على الموقع الخاص برواد       
االعمال 

تسليط الضوء على نجاح مشاريع اصحاب جروب        

تغطية جميع الفعاليات االقتصادية في الوطن والخارج        

اقامة المؤتمرات االقتصادية ورعايتها حصرا       

 نادي رواد االعمال

يشمل نادي رواد االعمال العديد من النشاطات الخاصة لرجال ومنها
 

كوفي شوب مخصص لرجال االعمال لالجتماعات والمحاضرات والندوات الخاصة
 

متابعة امور السفر والمعارض والمؤتمرات وفرص اللقاءات  الخاصة مع رجال اعمال 
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خدمة االشتراك

بطاقة تسهيل مهام لرجال االعمال اعضاء النادي
 

خدمة الرسائل اليومية حول االوضاع االقتصادية
 

خدمة التذكير في المعارض والمؤتمرات
 

خدمة التامين المحلي والدولي
 

الحصول على مزايا من البنوك والمؤسسات المصرفية
 

الحصول على مزايا لشراء العقارات
 

الحصول على مزايا لشراء السيارات
 

الحصول على مزايا السفر في جميع انحاء العالم
  

الحصول على خدمة (مستشارك ) خدمة لتقديم استشارة من مستشارين النادي
    

الحصول على خدمة وزايا عروض شركات االتصاالت
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