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لقاء رجال األعمال 

والصناعة السعودية
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إلــى  تهــدف   ، عربيــة  إقليميــة  شــركة 
المســاهمة فــي توطيــن الصناعــة الســعودية 
مــن خــال منظومــة عمــل متكاملــة ومترابطــة 
والداعمــة  الممولــة  الجهــات  بيــن  تجمــع 

األعمــال  ورجــال  الســعودي  والشــباب 
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                                    شركة واثق القابضة 

ــى المســاهمة فــي توطيــن الصناعــة الســعودية  شــركة إقليميــة عربيــة ، تهــدف إل
مــن خــال منظومــة عمــل متكاملــة ومترابطــة تجمــع بيــن الجهــات الممولــة والداعمــة 

والشــباب الســعودي ورجــال األعمــال  .. 

ــة للمشــروعات 	  ــا اتفاقيــات شــراكة مــع )٣٠( جهــة داعمــة وممول وقعن
الصغيــرة والمتوســطة بالمملكــة لتمويــل )٥٠٠٠( ريــادي أعمــال ســعودي 
 لــكل شــاب، وقــد أمدتنــا 

ً
شــاب بمبلــغ يقــدر بـــ )٢( مليــون ريــال تقريبــا

الجهــات الممولــة بالفعــل بقوائــم ببيانــات الشــباب المؤهــل للتمويــل 
وبــدأ المشــروعات الصناعيــة التــي طرحناهــا عليهــم .. إال أن تلــك الجهــات 
ــب وجــود ضامــن يضمــن رواد األعمــال الشــباب فــي قــروض تمويلهــم. تتطل

عقدنــا دورات وورش عمــل  مــع الشــباب لقيــاس توجهاتهــم وميولهــم 	 
الصناعيــة )فكافــة مشــاريعنا صناعيــة وليســت تجاريــة( ، ثــم انتقينا أفضل 
العناصــر المؤهلــة والمدربــة منهــم لبــدأ المرحلــة األولــى مــن المشــاريع 

الصناعية.

عقدنــا اجتماعــات مــع الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق 	 
التقنيــة بشــأن أراضــي المصانــع أو إســتام مصانــع جاهــزة فــي )٣٥( 

منطقــة صناعيــة فــي المملكــة. 

ــة إلمــداد 	  ــا الصناعي ــر صناعــي فــي نفــس مجاالتن ــا مــع )٥٠٠( خبي تعاقدن
مصانعنــا بالخبــرة الفنيــة التــي تنقــص ريــادي األعمــال الشــاب لضمــان 

ــا. ــودة منتجاتن ــى ج أعل



وفرنــا تعاقــدات مميــزة مــع شــركات تقنيــة وتكنولوجيا التصنيــع إلمدادنا 	 
بأحــدث الوســائل التقنيــة لمصانعنا.

أنشــأت شــركة واثــق القابضــة عــدد مــن الشــركات المتخصصة في إنشــاء 	 
وتشــغيل المصانــع ٫ كمــا تعاقدنــا مــع شــركات متخصصــة فــي مجــاالت 
المقــاوالت والتوريــد والنقــل والتدريــب واالستشــارات الفنيــة والهندســية 

لإلســتعانة بخدماتهــم لضمــان نجــاح مصانعنــا.

فمنظومــة واثــق اآلن متكاملــة ٫ وستدشــن باكــورة مصانعنــا خــال )٦( شــهور ٫ 
فالتعاقــدات الكبــرى والعقبــات الصعبــة - بحمــد اللــه ومنــه - قــد زللناهــا٫ وكل مــا يتبقى 
لدينــا األن هــو الخطــوة األخيــرة )الضامــن(  رجــل األعمــال الســعودي ، شــريكنا الحقيقــي 

فــي توطيــن الصناعــة فــي المملكــة وبنــاء جيــل جديــد مــن الصنــاع الســعوديين.

وتخطــط شــركة واثــق القابضــة ليضمــن كل رجــل أعمــال ســعودي )١٠٠( شــاب مــن رواد 
األعمــال لــدى الجهــات الداعمــة والممولــة ..

ولكن .. 

فكرتنا..

مــاذا ســيجني رجــل األعمــال )الضامــن( مــن هــذه العاقــة٫ خاصــة وأن 
؟؟

ً
ــدا ــر ج ــان كبي ــغ الضم مبل

تقــوم فكــرة واثــق علــى مبــدأ تحقيــق النفــع المشــترك لكافــة أفــراد 
المنظومــة .. ولعــل الضامــن  أكثــر مــن ســيجني الفوائــد !!



الزيارة الميدانيةالفكرة الصناعية

التشغيل والتدريبضمان البيع

 )١٠( فــي  صناعيــة  أفــكار  لدينــا 
ريــادي  نمنــح  صناعيــة  مجــاالت 

منهــا.. يناســبه  مــا  األعمــال 

القابضــة  واثــق  شــركة  توفــر 
ميدانيــة  زيــارة  األعمــال  لريــادي 
ــه  ــي نفــس مجال ــع ف ــد المصان ألح

عــي لصنا ا

ــل 	  ــج رج ــل المنت ــتري كام سيش
األعمــال الســعودي.

تســويق 	  شــركة  واثــق  لــدى 
إليهــا الحاجــة  وتصديــر فــي حــال 

يتم برعايية
رجل األعمال السعودي.	 
خبيربن التصنيع األجانب.	 
شركة واثق القابضة	 

واثق .. من الفكرة وحتى ما بعد البيع



االتفاق مع رجل األعمالدراسة الجدوى

الحصول على التمويلبناء المصنع

يعدها كل من :
خبير التصنيع األجنبي.	 
شركة متخصصة	 
تعتمد من واثق ورجل األعمال	 

نعقــد شــراكة عمــل بيــن رجــل األعمــال 
بموجبهــا  األعمــال  وريــادي  الســعودي 
التمويــل  قــرض  األعمــال  رجــل  يضمــن 

المصنــع منتجــات  كافــة  ويشــتري 

ســتتولي واثــق بنــاء المصنــع لريــادي 
شــركاتها  خــال  مــن  األعمــال  

. لمتخصصــة ا

تمويــل  عقــد  توقيــع  يتــم 
وريــادي  الممولــة  الجهــة  بيــن 
األعمــال بضمــان رجــل األعمــال 
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تقــوم فكــرة واثــق علــى مبــدأ تحقيــق النفــع 
ــكل أفــراد المنظومــة  ،  ــي - ل ــي واألدب - المال
مبلــغ  إســترداد  ســتضمن  التمويــل  فجهــة 
ــال الشــاب ســيحصل  ــادي األعم ــل، وري التموي
علــى مصنــع متكامــل بالعمــال والخبــرة الفنيــة 
ــاء  وأســاليب التقنيــة الحديثــة دون تحملــه أعب
ــرة  .. ولكــن مــاذا ســيجني رجــل األعمــال  كثي

ــن( الســعودي )الضام ق
اث

 و
ك

م ل
قد

 ت
ذا

ما



منتجات ١٠٠ مصنع مغذي
رجــل األعمــال الســعودي )الضامــن( هــو مــن ســيحدد 
لكافــة  الجغرافــي  والموقــع  الصناعيــة  المجــاالت 
المصانــع التــي يضمــن أصحابهــا .. وسيشــتري كافــة 
انتاجهــا خــال )٣٦( شــهر هــي فتــرة الضمــان.. فكافــة 
ــع النــي تضمنهــا هــي صناعــات تكميليــة لــك. المصان

ماذا تقدم واثق لرجل األعمال السعودي )الضامن(

ً
لست ضامن فقط .. بل مالك أيضا

أنــت مالــك المصنــع فــي بدايــة التعاقــد بشــكل كامــل 
وليــس ريــادي األعمــال الشــاب .. وكلمــا تــم دفــع جزء 
مــن مبلــغ التمويــل للجهــات الداعمــة ، إنتقــل جــزء مــن 

ملكيــة المصنــع إلــى ريــادي األعمــال الشــاب .

تجني األرباح خالل )٣٦( شهرا
كافــة أربــاح المصنــع خــال )٢٦( هــي لرجــل األعمــال 
ــن يتــم تســديد جــزء  ــة  .. حتــى حي الســعودي كامل
ملكيــة  مــن  نســبة  وتنتقــل  التمويــل  مبلــغ  مــن  
ــادي األعمــال الشــاب فــإن رجــل األعمــال  ــع لري المصن

ســيظل يحصــل كامــل أربــاح المصنــع.



شراكة في المصنع بنسبة ١٠٪
فــي حــال قــرر رجــل األعمــال اســتمرار شــرائه لكافــة 
 )٣٦( التعاقــد  انتهــاء فتــرة  بعــد  المصنــع  منتجــات 
 .. وتــم االتفــاق علــى ذلــك بيــن شــركة واثــق 

ً
شــهرا

القابضــة وريــادي األعمــال الشــاب ورجــل األعمــال فإنــه 
ــع. ــى ١٠٪ نســبة شــراكة فــي المصن يحصــل عل

توطين الصناعة السعودية
ــاء  المســاهمة فــي توطيــن الصناعــة الســعودية وبن
جيــل جديــد مــن الصنــاع الســعوديين يكــون لهــم رجــل 
ــه  ــم والموج ــام المعل ــي مق ــعودي ف ــال الس األعم

والملهــم ..

٪١٠

تكامل صناعي:
الصناعــة  خبــراء  مــع  واســعة  واثــق عاقــات  لــدى 
بيــن  تجــاري  تمثيــل  مكتــب  إلــى  إضافــة  األجانــب 
الســعودية ومصــر مــن أجــل تحقيق التكامــل الصناعي 
لرجــل األعمــال الســعودي وكذلــك االســتفادة مــن 

عاقاتهــم التصديريــة وخاصــة إلــى قــارة أفيقــا



ق
اث

 و
ك

من
د 

ري
 ت

ذا
ما



مــا تريــده واثــق مــن رجــل األعمــال هــي عاقــة 
يتحمــل  وأن   .. منضبطــة  وصناعيــة  قانونيــة 

ــه.. ــى حقوق ــه عل ــل حصول ــه مقاب التزامات
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اعتماد دراسات الجدوى 
األعمــال  لرجــل  أعمــال شــاب  ريــادي  ســيقدم كل 
ــي  ــة الت ــة المعذي ــدوى للصناع الســعودي دراســة ج
ــه،  ــه وميول ــه والتــي تناســب توجهات تــم اختيارهــا ل
مــع  بالتعــاون  جــدوى  دراســة  وســيعد كل شــاب 

الخبيــر الصناعــي وإحــدى الشــركات المتخصصــة.

ماذا تريد واثق من رجل األعمال السعودي )الضامن(

تحديد الصناعات المغذية الذي يحتاجها
فرجــل اآلعمــال هــو مــن ســيحدد الصناعــات المغذيــة 
التــي يحتاجهــا لمصانعــه٫ والموقــع الجغرافــي لتلــك 

الصناعــات المغذيــة ، وعددهــا فــي كل منطقــة 

المشاركة في الندوة
و)٣٠(  شــاب  أعمــال  ريــادي   )١٠٠( النــدوة  ســيحضر 
جهــة ممولــة ، ورجــل األعمــال الســعودي، و)٥٠( خبيــر 
صناعــي أجنبــي، وشــركات تقنيــة تصنيــع عالميــة فــي 

ــة. ــاالت الصناعي نفــس المج



توقيع العقود
بعــد انتهــاء النــدوة ســيتم توقيــع كافــة العقــود 
بيــن شــركة واثــق القابضــة ورجــل األعمــال الســعودي 
وجهــات التمويــل وريــادي األعمــال الشــاب وخبــراء 

الصناعــة والتقنيــة.

مراقبة الجودة
األعمــال  رجــل  لحســاب  ســيدار  المصنــع  كان  إذا 
كافــة  وسيشــتري  شــهرا   )٣٦( خــال  الســعودي 
منتجاته .. فعليه أن يضبط الجودة الفنية والتصنيعية 
ــج النهــاذي ســيكون ملكــه  ــي يحتاجهــا .. فالمنت الت

وتحديــد مســتوى جودتــه  هــو مــن يحــدده 

شراء المنتج
وفــي حــال رغــب رجــل األعمــال عقــب انتهــاء الـــ )٣٦( 
ــع   فــي إســتمرار شــرائه للمنتجــات مــن المصن

ً
شــهرا

فســيحصل علــى نبــة شــراكة فــي المصنــع ١٠٪ ولــدى 
شــركة واثــق شــركة تصديــر ومكتــب تمصيــل تجــاري 
ــه  ــى مــن يســوق ل ــاج رجــل األعمــال إال فــي حــال احت

بعــض منتجاتــه داخــل وخــارج الملكــة.








