


اعقلهــا 

ملن�ش�أتك  اإبداعية  حلول  وابتك�ر  جديدة  فر�ص  خلق  ن�شتطيع 
من�شة  خالل  من  لأهدافك  والو�شول  طموح�تك  وحتقيق 

اجلل�ش�ت الإ�شت�ش�رية .
اعقله� هي �شركة ري�دّية تقوم بدعم رواد الأعم�ل عن طريق 
اىل  يوؤدي  مم�  املبتكرة،  الأفك�ر  ودعم  ال�شت�ش�رات،  تقدمي 

ت�أهيلهم للعمل والنت�ج.



             

             

الهيكل التنظيمي

المؤسسين

رؤيتنــا : 
يف اعقله� ن�شعى لتطوير الأفك�ر ودرا�شته� للنهو�ص ب�مل�ش�ريع التي ت�ش�هم يف منو الع�مل الري�دي يف 

اململكة العربية ال�شعودية.

رسالتنـا : 
الطرق لالأجي�ل  اعقله� لتمهد  املجتمع ج�ءت جهود  العون لرواد  انطالق� من رغبتن� يف تقدمي يد 

ال�ش�عدة من رواد العم�ل.

أهدافنـا :

    م�ش�عدة الأفراد وال�شرك�ت وامل�ش�ريع الن��شئة وتهيئتهم لدخول ال�شوق.
    بن�ء �شبكة عالق�ت وا�شعه مكونه من امل�شت�ش�رين واأ�شح�ب الأفك�ر الري�دية. 

رائدة اأعم�ل مدربة يف جم�ل الإبتك�ر وري�دة 
 الأعم�ل، وم�شت�ش�رة يف تنمية امل�ش�ريع الن��شئة 

 ال�شريك املوؤ�ش�ص واملدير الع�م ل�شركة اعقله� 
ال�شريك املوؤ�ش�ص ومدير ق�شم الت�شويق ل�شركة 

 جم�رى العق�رية 
املوؤ�ش�ص واملدير التنفيذي ل�شركة

E-Change Address  

رائدة اأعم�ل مدربة وم�شت�ش�رة يف تطوير 
امل�ش�ريع ، �شفرية البداع وري�دة العم�ل يف 

 �ش�ن فران�ش�شكو ع�م ٢٠١٥ 
 ال�شريك املوؤ�ش�ص ل�شركة اعقله� 

 املدير الع�م ل�شركة العوامل املتوازية 

الرئيس التنفيذي 
اأ�شرار العمريي

المدير العام 
�شروق ن�قرو

إدارة التخطيط والتطوير إدارة العالقات العامة 

الدعاية واإلعالناإلدارة المالية

إدارة التسويق إدارة المحتوى

اإلدارة القانونية

الرؤية والرسالة

أسرار العميري شروق ناقرو



الإبداعية  لالأفك�ر  والتوجيه  ال�شت�ش�رات  تقدمي  يف  خمت�شون 
للجل�ش�ت  اعقله�  من�شة  طريق  عن  املبتدئة  الري�دية  وامل�ش�ريع 
اخلرباء  من  جمموعة  اأيدي  على  امل�ش�ريع  ودرا�شة  الإ�شت�ش�رية 

وامل�شت�ش�رين.

جلسات استشارية في تطوير األفكار:
اإىل افك�ر   امل�ش�ركني وزي�دة وعيهم ب�ل�شرتاتيجي�ت الأ�ش��شية يف تطوير الأفك�ر وحتويله�  جل�شة لتنوير 

ذات قيمة مبتكرة.

جلسات إستشارية في االبتكار وبراءات االختراع:
البتك�ر والخرتاع والتي متكنهم من تنميه  الأ�ش��شية يف  ب�ل�شرتاتيجي�ت  امل�ش�ركني  جل�شة لزي�دة وعي 

مه�راتهم يف التفكري وحل امل�شكالت وتطوير اأ�ش�ليب اأداء العمل الن�جح.

خدماتنا.. ما نقدمه لك



جلسات إستشارية في العالمات التجارية:
اأعمق  العالمة بل هي  بتلك  الألوان اخل��شة  اأو  ال�شع�ر  التج�رية لي�شت فقط ال�شم،  العالمة 
من ذلك، لذلك ن�ش�عدك يف عمل هوية مرئية والتي ت�شمل كل امل�ش�عر والأفك�ر املرتبطة بتلك 

اخلدمة اأو املنتج خللق جتربة مميزة وخ��شة للم�شتهلك.

جلسات استشارية في دراسة الجدوى:
تهدف هذه اجلل�شة لت�أهيل رواد الأعم�ل املبتدئني لتقدير احتم�لت جن�ح الفكرة ال�شتثم�رية 

قبل التنفيذ الفعلي واإر�ش�دهم وتوجيههم لتحقيق اأهداف امل�شروع وجتنب املخ�طر. 

جلسات استشارية في التسويق:
لت�أهيل رواد الأعم�ل  ال�شرك�ت لذا نعمل مع�ً  التي تهتم به�  الأن�شطة  اأهم  الت�شويق واحد من 
طريق  عن  املن��شبة  الت�شويقية  اخلطة  على  تعتمد  والتي  ال�شوقية  ح�شتهم  لزي�دة  املبتدئني 
اأهداف  حتقق  التي  وامله�رات  اخلربات  واكت�ش�ب  واأ�ش�ليبه  للت�شويق  املعريف  ب�مل�شتوى  الرتق�ء 

ال�شركة الت�شويقية.

جلسات استشارية في إقناع المستثمرين:
هن� ي�أتي دورن� بتقدمي ال�شت�ش�رات لإبراز امليزة التن�ف�شية لل�شركة وقوائمه� امل�لية 
ب�شكل ب�شيط ومقنع كم� نعمل على تدريب رواد الأعم�ل املبتدئني على مه�رات فن 

العر�ص اأم�م امل�شتثمرين وطريقة اقن�عهم.

جلسات استشارية في نموذج العمل التجاري:
نقدم يف هذه اجلل�شة اأهم ا�شرتاتيجي�ت التخطيط مل�شروعك اجلديد ملواجهة حتدي�ت 

ال�شوق، كم� نوؤهلك لت�شميم منوذج العمل التج�ري والذي يدر�ص امل�شروع من جميع 
زواي�ه حتى ينطلق لتقدمي منتج مبتكر اأو خدمة مميزة، مع القدرة على تقييمه واإع�دة 

بن�ئه عن طريق التغذية الراجعة.

جلسات استشارية مالية:
ت�ش�عدك هذه اجلل�شة على حتديد اإجم�يل امل�ل امل�شتثمر للم�شروع وكيفية تدبريه، كم� 
الإدارية  القرارات  لتخ�ذ  الالزمة  ب�مله�رات  املبتدئني  الأعم�ل  رواد  تزويد  اإىل  تهدف 

ال�شحيحة املتعقلة ب�لأمور امل�لية وال�شتثم�ر.

اطلب خدمتك

زيارة الموقع 
اإللكتروني

اختيار جلستك 
اإلستشارية أو

دراسة مشروعك

تعبئة نموذج 
الطلب

تواصل فريق اعقلها
معك



يسعدنا التواصل معكم
 لتحقيق رغباتكم

E-mail:info@e3qlha.com
www.e3qlha.com

0566489713


