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التعريف بفكرة واثق



                                    شركة واثق القابضة 

شــركة إقليميــة عربيــة ، تهــدف إلــى مــد جســور الصناعــة والتجــارة بيــن 
ــال  ــن خ ــن م ــعودية والبحري ــر والس ــة بمص ــوال العربي ــرات ورؤس األم الخب

ــة ومترابطــة  ..  ــل متكامل ــة عم منظوم

فقــد وقعنــا )٣٠( مذكــرة تفاهــم مــع )٣٠( جهــة داعمــة 	 
بالمملكــة العربيــة الســعودية لدعــم بنــاء )٥٠٠٠( مصنــع.

ــا الجهــات الداعمــة بـــ )٥٠٠٠( شــاب ســعودي مــن رواد 	  أمدتن
المصانــع   لهــم  وســنبني  والمؤهليــن  المدربيــن  األعمــال 

ونوفــر لهــم الخبــرة والتقنيــة الازمــة لتشــغيلها. 

وقعنــا )٥٠( مذكــرة تفاهــم مــع رجــال أعمــال ســعوديين 	 
لضمــان تمويــل بنــاء وتشــغيل المصانــع لضمــان عــدم تعثــر 

مصانعنهــا.

فنحــن نجلــس اآلن معكــم وقــد وفرنــا التمويــل والضمــان 	 
 .. 

ً
فعليــا

ــراء التصنيــع ورجــل أعمــال  ونحــن اآلن بصــدد توقيــع )٥٠٠( شــراكة مــع خب
ــا  ..   ــرة لمصانعن ــر الخب ــن لتوفي المصري



5000 مصنع

30 جهة دعم
50 ضامن

500 خبير تصنيع =
الجهات الداعمة .. لماذا تدعم؟

 إلنشــاء مشــروعات 
ً
الجهــات الداعمــة بالمملكــة تنفــق مليــارات الريــاالت ســنويا

للشــباب إال أن العائــد مــن هــذا الدعــم أقــل مــن التوقــع .. وواثــق تضمــن للجهــات 
الداعمــة إرجــاع مبلــغ الدعــم المقــدم للشــاب خــال )٣( ســنوات .. نوفــر الضمــان

رجل األعمال.. لماذا يضمن؟

لــدى واثــق )٥٠( رجــل أعمــال ســعودي كل واحد منهم يضمن )١٠٠( شــاب ويســدد 
عنــه مبلــغ القــرض  .. لمــاذا؟ ألن رجــل األعمــال سيشــتري كل انتــاج المصانــع التــي 
ــة القــرض  ــات ويســدد قيم ــى المنتج ضمنهــا لمــدة )٣( ســنوات .. ســيحصل عل
للجهــة الداعمــة .. ولكنــه يطالبنــا بالجــودة .. خبــراء الصناعــة هــم ضمــان الجــودة

خبراء الصناعة المصرية .. لماذا يشاركون؟

تســعى واثــق إلــي إعــادة بنــاء الثقــة فــي المنتــج المصــري ، والصنــاع المصريــون 
ســيكون لهــم حصــة مــن توطيــن الصناعــة الســعودية .. إضافــة إلــى <<<<

100000 عامل



زيارات ميدانيةدراسة الجدوىالندوةتجميع العناصر

نقل التكنولوجيابناء المصنعالتشغيل والتدريبضمان البيع

الجهات الداعمة	 
رجال األعمال السعوديين	 
رجال األعمال المصريين	 
رواد األعمال السعوديين	 

)٣٠( جهة داعمة	 
)١٠٠( ريادي األعمال	 
)١٠( خبراء تصنيع	 
)١٠( خبراء تقنية	 

يعدها كل من :
خبير التصنيع المصري.	 
مديري مبيعات واثق.	 
إعتماد الدراسة )واثق(.	 

ريــادي 	  بهــا  يقــوم  زيــارة 
األعمــال إلــى مصنــع الخبيــر 
الصناعــي المصــري لمــدة )٧( 

الخبــرة. إلكتســاب  أيــام 

ــل 	  ــج رج ــل المنت ــتري كام سيش
األعمــال الســعودي.

تســويق 	  شــركة  واثــق  لــدى 
إليهــا الحاجــة  وتصديــر فــي حــال 

يتم برعايية
رجال األعمال السعوديين.	 
خبيربن التصنيع المصريين.	 
شركة واثق القابضة	 

المصنــع 	  بنــاء  واثــق  ســتتولي 
لريــادي األعمــال ، ويســهم خبيــر 
خــال  مــن  ذلــك  فــي  التصنيــع 
)٣٦( شــهر لمــدة  إرســال خبيريــن 

التصنيــع 	  خبيــر  مــن مهــام 
التصنيــع  تكنولوجيــا  نقــل 
المصريــة أو العالميــة لريادي 

األعمــال .

مراحل العمل 
وحجم المشاركة



واثق .. ماذا تريد منك؟



إعادة بناء الثقة في المنتج المصري

إن إعــادة بنــاء الصــورة الذهنيــة الصحيحــة للمنتــج المصــري بمــا يســتتبعة 
مــن الثقــة فــي العامــة التجاريــة المصريــة وتصدرهــا للمكانــة التــي تليــق 
بهــا ، مــن خــال مشــاركة خبــراء الصناعــة المصريــة  فــي التوطيــن الصناعي 
ــل  ــر صناعــي )رج ــة الســعودية مــن خــال إرســال كل خبي للمملكــة العربي
أعمــال مصــري( لعشــرين خبيــر تصنيــع لعشــر مصانــع ســعودية فــي نفس 
المجــال الصناعــي ليكونــوا بمثابــة المــدرب والمعلــم والملهــم والمفكــر 
ومتخــذ القــرار لجيــل جديــد مــن الصنــاع الســعوديين ، فــا غــرو مــن أن ذلــك 
يفتــح أبــوب التعــاون والتبــادل الصناعــي والتجــاري بيــن العقــول الصناعيــة 

ورؤس األمــوال فــي البلديــن.

للمنتــج  قبــوالً   
ً
أكثــرا الســعودية ســتكون  األســواق  أن  إلــى  إضافــة 

المصــري والــذي ستســوقه شــركة واثــق  القابضــة فــي كافــة مناطــق 
المملكــة الثاثــة عشــر مــن خــال مكتــب التمثيــل التجــاري بيــن الصناعــات 
ــاض لخدمــة  ــق بالقاهــرة والري ــي أنشــأته واث ــة والســعودية والت المصري

ــن. ــع المنتجــات بالبلدي رجــال األعمــال وبي

ــق بهــذا العمــل ال تمــد جســور العمــل  فواث
بيــن رجــال األعمــال المصرييــن والســعوديين 
بــل   ، اآلخــر  منهمــا  كل  ويفيــد  ليســتفيد 
توثــق عــرى عاقــة إســتراتيجية بيــن أكبــر 

بلديــن فــي الشــرق األوســط.



حجــم  يوضــح  بمصنعــك  تعريفــي   )promo  ( توفيــر 
المصنــع وعــدد العمالــة وأهــم المنتجــات وشــهادات 
الجــودة الحاصــل عليهــا ..  ويشــترط فــي البرومــو 
ــة  ــة المملكــة العربي  مــع خصوصي

ً
أن يكــون متناســبا

الســعودية فيبعــد بقــدر اإلمــكان عــن صــور النســاء 
الموســيقية.  والخلفيــات 

ســتمدنا بعينــات مــن منتجك وإســتبيان حــول المنتجات 
ــن فــي المملكــة  ــه مــن المتخصصي وســنقوم بتعبئت
ــة مناطــق المملكــة  ــات مــن كاف ــدوب مبيع )٣٠٠( من
الثاثــة عشــر ، ونمــدك بنتائجــه لتتعــرف علــى مــدى 

مناســبة منتجــك للســوق الســعودية.

دراســة جــدوى للســوق المصري للصناعــات التكميلية 
والمغذيــة لمصنعــك، فــي أي مجــال تــرى أنــه يحقــق 
فائــدة لمصنعــك .. فلــدى واثق  مشــروع ألبنــاء الجالية 
العــودة(  بعــد  )مــاذا  بعنــوان  بالســعودية  المصريــة 
التــي تحتاجهــا  وســنمدك باإلســتثمارات الصناعيــة 

كصناعــة مغذيــة لمصنعــك.

برومو تعريفي

تقييم المنتج

دراسة جدوى

ماذا تريد واثق من خبير التصنيع المصري



 كانت 
ً
ســيحضر النــدوة ممثــل عــن التقنية الصناعيــة أيا

جنســيته ، وســتتحمل واثــق مصاريــف اســتقدامه 
.. وســيحقق  المملكــة وإقامتــه  وتأشــيرة دخولــه 
ــه  ــدة لتقنيت ــح أســواق جدي ــر مــن خــال فت ــد كبي عائ

فــي المملكــة.

ســيقوم رائد األعمال الســعودي )الشــاب( بمعايشــة 
كاملــة داخــل مصنعــك لمــدة )٧( أيــام ليتعــرف علــى 
آليــة ســير العمــل وطــرق التخزيــن وخطــوط اإلنتــاج  
، وســيتحمل كافــة تكاليــف  التســويق  وأســاليب 

اإلقامــة بمصــر.

تقنية التصنيع

الزيارات الميدانية

ماذا تريد واثق من خبير التصنيع المصري

تجمــع النــدوة )١٠٠( شــاب + )٣٠( جهــة داعمــة + رجــل 
األعمــال  الســعودي + )١٠(  خبــراء تصنيــع مصرييــن + 
ــدوة  ــرج الن ــة ، ويكــون مخ ــة صناعي )١٠( شــركات تقني
هــي التعاقــدات بيــن كافــة األطــراف .. ســتوفر واثــق 
التأشــيرة واإلقامــة والتنقــل ورحلــة عمــرة مقابــل )٢٠( 

ألــف ريــال تدفــع بعــد العــودة لمصــر.

حضور الندوة



للتمثيــل  مكتــب  القابضــة  واثــق  شــركة  لــدى 
التجــاري بيــن الســعودية ومصــر لديــه فــرع بالقاهــرة 
ــدة فــي  ــك أســواق جدي ــاض ، وســنفتح ل ــر بالري واآلخ
الســعودية ، وعليــك أن ترســل )٢( مســوق  ليمثلــوا 
مصنعــك  ويوقعــوا بالنييابــة عنــك االتفاقــات التجاريــة 
والشــراكات ويدرســوا لــك الســوق الســعودي بدقــة.

التمثيل التجاري

ماذا تريد واثق من خبير التصنيع المصري

يرســل رجــل األعمــال المصــري )٢٠( خبيــر تصنيــع إلــى 
)١٠( مصانــع ســعودية ليكونــوا بمثابــة الخبير والمعلم 
ــح  ــاع الســعوديين ، وبمــا يتي ــد مــن الصن للجيــل الجدي
لــك التعــرف علــي الســوق الســعودي وفتــح مجــاالت 

اســتثمارات جديــدة.

إرسال الخبراء



واثق .. ماذا تقدم لك؟



                                    شركة واثق القابضة 

تقــوم فلســفة شــركة واثــق القابضــة علــى تحقيــق النفــع لكافــة الجهات 
المشــاركة فــي منظومتهــا التجاريــة والصناعية ..

فالجهــات الداعمــة: ضمنــت أنهــا ستســتعيد كامــل المبلــغ المالــي 	 
ــي  ــط ، ف ــال )٣٦( شــهر فق ــال الشــاب خ ــد األعم ــه لرائ ــذي منحت ال
 كانــت تخســر مــا يزيــد عــن ٧٪ مــن مبالــغ الدعــم.

ً
حيــن أنهــا ســابقا

ــدى الجهــات 	  الضامــن )رجــل األعمــال الســعودي( : ضمــن الشــاب ل
ــي المنتجــات التــي يحتاجهــا وال  ــه عل ــك حصول الداعمــه، وضمــن كذل
ينتجهــا فــي مصانعــه ، فكمــا ضمــن الشــاب لــدى الجهــات الداعمــة، 
ضمــن أن يحصــل علــى المنتجــات بشــكل دائــم لمدة )٣٦( شــهر يســدد 
خالهــا قيمــة المنتجــات للجهــات الداعمــة ويمنــح رائــد األعمــال ربحــه.

رائــد األعمــال: ضمــن أن يحصــل علــى التمويــل ووجــد مــن يضمنــه 	 
ويبنــي لــه المصنــع ويشــغله إضافــة إلــي الخبــرات الصناعيــة التــي 
تمــده بالخبــرة ، ثــم ضمــن بيــع منتجــات مصنعــه كاملــة للضامــن.

مصنــع 	   )٥٠٠٠( مــن   )٪٥( مقدارهــا  شــراكة  علــى  حصلــت  واثــق: 
. لمملكــة با

خبير التصنيع المصري: ماذا يستفيد من شركة واثق القابضة؟	 



ــل  ــب التمثي ــال مكت ــن خ ــق م ــك شــركة واث ــر ل توف
وكيــل  والســعودية  مصــر  بيــن  الصناعــي  التجــاري 
 ، جديــدة  أســواق  يمنحــك  ممــا  ســعودي  تجــاري 
ــي  ــك فــي المملكــة يطلعــك عل ووجــود مســوقين ل

الســعودي. الســوق  تطــورات  كافــة 

 حيــث سترســل 
ً
دراســة الســوق التــي ســنعدها ســويا

لنــا االســتبيان وعينــات مــن منتجــك ، ثــم ســيقوم 
ــة اإلســتبيان  ــر بتعبئ ــق )٢٢( مدي ــري مبيعــات واث مدي
وأخــذ الــرأي حــول ســلعتك ، مــن خــال )٣٠٠( مديــر 

ــدوب مبيعــات فــي نفــس مجــال ســلعتك . ومن

حيــث لــدى شــركة واثــق القابضــة برنامــج بعنــوان )مــاذا 
بعــد العــودة( يقــدم للجاليــة المصريــة بالســعودية 
والراغبــة فــي إنشــاء مشــروعات تجاريــة وصناعيــة 
بمصــر، وأعــدادك لدراســة الجــدوي لتلــك المشــروعات 
مــع احتياجــك للمنتــج يتيــح لنــا جلــب تعاقــدات إلنشــاء 
الصناعــات المغذيــة التــي تحتاجهــا، خاصــة إذا ضمنــت 

شــراء نســبة مــن المنتجــات الصناعيــة

وكيل تجاري

دراسة السوق

صناعة مغذية

ماذا تقدم واثق لخبير التصنيع المصري



ســنوفر لــك عدد مــن منافذ البيــع لمنتجاتك داخل مصر 
مــن خــال برنامــج )مــاذا بعــد العــودة( وذلــك ألصحــاب 
ــن مــن الســعودية ،  ــن العائدي رؤس األمــوال المصريي
والراغبيــن فــي فتــح مشــاريع إســتثمارية ، خاصــة فــي 

حــال منحنــا مميــزات خاصــة.

يتيــح لــك مشــروع واثــق مــن خــال مشــاركتك فــي 
ــال  ــى  أصح ــرف عل ــة الســعودية التع ــن الصناع توطي
)رجــل  الضامــن  الســعودية وخاصــة  األمــوال  رؤوس 
األعمــال الســعودي، إضافــة إي تواجــد خبــراء التصنيــع 
الذيــن سترســلهم للســعودية فــي )١٠( مصانــع فــي 

)١٠( مناطــق مختلفــة.

منافذ بيع

عالقات مالية

ماذا تقدم واثق لخبير التصنيع المصري

ــل التجــاري والصناعــي  ــب التمثي ــك مكت ــج ل ــث يتي حي
ــة لبعــض منتجاتــك والتــي  شــراكات صناعيــة متكامل
يحتاجهــا رجــل األعمــال الســعودي )الضامــن( فــرواد 
األعمــال الســعوديين لــن يســتطيعوا تغطيــة كافــة 
الســوق  اتســاع  مــع  خاصــة  الضامــن،  احتياجــات 

الســعودي.

تكامل صناعي



كمــا ســتحصل منــك واثــق علــى الخبــرات الصناعيــة 
)٢٠( خبيــر تصنيــع ، ســتمدك كذلــك بمــا تحتاجــه مــن 
خبــرات مصريــة عائــدة، فبرنامــج )مــاذا بعــد العــودة( 
يهتــم بالخبــرات الصناعيــة والتجاريــة  العائــدة، مثــل 

اهتمامــه بــرؤس األمــوال العائــدة.

وجــود خبــراء الصناعــة المصريــة فــي عــدد )٥٠٠٠( مصنع 
ســعودي ، يدربــون )١٠٠،٠٠٠( عامــل ســعودي يمنــح 
المنتجــات المصريــة ثقــة واســعة ، وهــذا ينصــب فــي 
ــح رجــل األعمــال المصــري خاصــة فــي ظــل وجــود  صال
ــل و)٢(  ــب تمثي ــه بالســعودية ومكت ــاري ل ــل تج وكي

مســوقين.

الخبرات العائدة

الثقة بالمنتج

ماذا تقدم واثق لخبير التصنيع المصري

تســتهدف الســعودية التصديــر للقــارة األفريقيــة، 
وقــد ركــزت رؤيــة ٢٠٣٠ علــى ذلــك، والتكامــل التجــاري 
ــال المصــري والســعودي  ــل األعم ــن رج ــي بي والصناع
سيســهم فــي زيــادة صــادرات الطرفيــن ألفريقيــا، 

ــة. ــات التجاري ــات والعاق مــن خــال تكامــل المنتج

االتصدير ألفريقيا




