
 
 

عصر لريادةاألعمال

 

 Your Money Gate
 



من نحن
شركة إماراتية مرخصة من دائرة التنمية االقتصادية برقم

 CN-4025698
تقدم خدمات اإلستشارات و الدورات التدريبية في مجال المال واألعمال  

متخصصة في ريادة األعمال ، التنمية البشرية والذكاء االصطناعي 
 
 



 الرؤية
تركز الشركة على العمالء وتعمل على توفير جميع
متطلباتهم المتعلقة بعالم المال واألعمال بشكل

 .مهني بأقل سعر وأفضل اختيار متاح وراحة قصوى
 



الرسالة
 تتمثل مهمة شركة عصر في تذليل جميع العقبات
 التي تمنع العميل من الوصول إلى الهدف المالي
 المنشود، وتسهيل عملية تحقيق األرباح المطلوبة. 

 



توفر الشركة 30 خدمة استشارات وتدريبات  في تطوير المشاريع
الناشئة وتنمية المهارات ودعم الخريجين في عالم المال واألعمال من

خالل مدربين معتمدين ومتخصصين في ريادة األعمال والتنمية
  .البشرية



  باقة الدورة التدريبية: زيادة اإلنتاج وتطوير الموظفين (12 ساعة)-

 9000 درهم

  أهداف الباقة

تطوير مهارات موظفي الشركة المطلوبة من قبل صاحب.

 العمل

اكتساب العقلية المالية في وضع استراتيجيات تسويقية لزيادة

المبيعات

 اكتساب مهارات التفكير اإلبداعي

اكتشاف أهم معوقات اإلنتاج وحلها

 

 الخدمات التي توفرها للشركات الناشئة
B2B

تكون عن طريق منصة زووم االلكترونية فقط: 
 



 باقة تنمية مهارات الموظفين المالية (12 ساعة)   8000 درهم

أهداف الباقة

تطوير مهارات الموظفين في إدارة العمليات التشغيلية

(للمشاريع (التنظيم، إدارة الوقت، التواصل، تفسير البيانات

 

 

 الخدمات التي توفرها للشركات الناشئة
B2B

تكون عن طريق منصة زووم االلكترونية فقط: 
 



  (باقة العمل بأقل التكاليف وأكثر ربحية وانتاجية (12 ساعة-
 درهم 7600

الهدف من الدورة
اكتساب المهارات واالستراتيجيات الجديدة التي تساهم في

الحد من اإلسراف في ثروة الشركة
اكتساب مهارة التفكير البديل لزيادة األرباح

كيفية منع العوامل المؤدية إلى خمول اإلنتاجية وتدني
 األداء للموظفين

 

 الخدمات التي توفرها للشركات الناشئة
B2B

تكون عن طريق منصة زووم االلكترونية فقط: 
 



الدورة التدريبية الرشاقة في اإلدارة المؤسسية في عالم
كوفيد 19– 1000 درهم

الدورة التدريبية – كيف تبدأ مشروعك الخاص بنجاح وبأقل
 تكلفة ( 10 مستويات للمبتدئين فقط ) - 700 درهم

 الدورة التدريبية – إدارة المشاريع – 650 درهم
 الدورة التدريبية – دورة حياة إدارة المشروع - 500 درهم

 دورة فكر وازدد ثراءا ( قوانين النجاح األربعة عشر) –600 درهم
دورة كيف تجذب المال – 650 درهم
 دورة التفكير الغير آمن –500 درهم

 

 الخدمات التي توفرها لألفراد
 B2C

تكون عن طريق منصة زووم االلكترونية، أو زيارة المكتب لالستشارات
الفردية فقط 



 دروة حول مهارتك وموهبتك إلى مصدر مال - 750 درهم
 

 دورة القائد آخر من يأكل –500 درهم
 دورة كيف تقود الفريق لتحقيق األهداف –650 درهم

 الخدمات التي توفرها لألفراد
 B2C

تكون عن طريق منصة زووم االلكترونية، أو زيارة المكتب لالستشارات
الفردية فقط 



 

 خدمة كتابة فكرة مشروع – 350 درهم في الساعة 
خدمة المخطط المالي للمشروع - 350 درهم في الساعة

 دمة كيف أحدد أهداف المشروع - 350 درهم في الساعة
 خدمة المبادرة في المشروع - 350 درهم في الساعة

 خدمة تخطيط المشروع - 350 درهم في الساعة
 خدمة تنفيذ المشروع - 350 درهم في الساعة

 خدمة االنتهاء من المشروع - 350 درهم في الساعة

 الخدمات الفردية الفورية 

تكون عن طريق منصة زووم االلكترونية، أو زيارة المكتب لالستشارات
الفردية فقط 



 
خدمة كيف أنمي مهاراتي في إدارة المشروع وأكسب الكثير

 من المال - 350 درهم في الساعة
خدمة كتابة السيرة الذاتية للخريجين الجدد – 250 درهم في 

الساعة
خدمة التقديم على الوظائف في وكالة التوظيف للخريجين 

 الجدد - 250 درهم في الساعة
خدمة كيف أحصل على الوظيفة المطلوبة للخريجين الجدد - 

 250 درهم في الساعة
خدمة كيف أطور مهاراتي لتكون مصدر دخلي 400 درهم في 

 الساعة

 الخدمات الفردية الفورية 

تكون عن طريق منصة زووم االلكترونية، أو زيارة المكتب لالستشارات
الفردية فقط 



 
 خدمة تصميم العالمة التجارية للمشروع – 900 درهم 

 خدمة كيف تسوق تجارتك الكترونيا - 900 درهم
 خدمة كيف تقنع الزبون بمنتجك من خالل المنشورات – 650 درهم 

 كتابة سيناريو لمحتوى التسويق اإللكتروني – 850 درهم 
عمل صفحات تواصل اجتماعي احترافية – 500 درهم

 

  الخدمات اإللكترونية

تكون عن طريق منصة زووم االلكترونية، أو زيارة المكتب لالستشارات
الفردية فقط 
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 للتواصل
 هاتف 971024093292+

واتس اب 201118468271+

assistant@asrtrainingae.online البريد االلكتروني

asr_trainingae انستجرام

 

للتسجيل عبر الموقع االلكتروني
www.asrtrainingae.online

http://asrtrainingae.online/


شكرا لكم
مع تحيات عصر لريادة األعمال


