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شركة واثق القابضة 

شــركة إقليميــة عربيــة ، تهــدف إلــى مــد جســور الصناعــة والتجــارة بيــن الخبــرات ورؤس 
األمــوال العربيــة بمصــر والســعودية والبحريــن ، لديهــا مكتــب تمثيــل صناعــي وتجــاري مصــري 
- ســعودي يهــدف للتبــادل التجــاري والصناعــي بيــن البلديــن ..  وقــد وزعنــا أعمالنــا علــى النحــو 

التالــي:

المملكــة العريــة الســعودية: نســتهدف بهــا )٥٠٠٠ مصنــع( لريــادي 	 
أعمــال شــاب ، وقــد بــدأ العمــل عليهــا بالفعــل ، وســيعلن عــن بــدأ 

مشــروعاتنا فــي أقــرب وقــت.

جمهوريــة مصــر العربيــة: نســتهدف بهــا )٥٠٠( مصنــع فــي )١٠( 	 
فرصهــا  وبيــع  منتجاتهــا  لتســويق  مختلفــة  صناعيــة  مجــاالت 

الســواء. علــى  والســعودية  بمصــر  والصناعيــة  التجاريــة 

مملكة البحرين: يوجد بها مقر شركة التسويق والتصدير. 	 

ومقــر عمــل مديــري المبيعــات والتســويق بالمملكــة العربيــة الســعودية، ومجــال عملهــم 
هــو تســويق وبيــع منتجــات المصانــع المصريــة وفرصهــا التجاريــة والصناعيــة.

التعريف

بشركة واثق القابضة
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مجال عملنا
مكتب التمثيل التجاري

تمثــل شــركة واثــق القابضــة )٥٠٠( مصنــع مصــري فــي )١٠( مجــاالت صناعيــة مختلفــة،  ونطاق 

عمــل  واثــق الجغرافــي هــو كافــة مناطــق المملكــة الخمــس الكبــرى، وســيتم تعييــن إثنيــن 

مــن مديــري المبيعــات والتســويق فــي كل مجــال مــن المجــاالت الصناعيــة العشــر  فــي كل 

منطقــة .

وعلــى ذلــك فعــدد مــدراء التســويق والمبيعــات لــدى مكتــب التمثيــل التجــاري والصناعــي 

لشــركة واثــق  القابضــة علــى النحــو التالــي:

              )١٠( مجاالت صناعية 

              )٥( مناطق جغرافية                        

              )٢( مدير لكل منطقة

إضافــة إلــى الصالحيــة الكاملــة لــكل مديــر مــن مــدراء المبيعــات والتســويق فــي إختيــار  مــا 

ــب المبيعــات .. ويتوقــع أن يكــون عــدد مســوقي شــركة  يناســبة مــن المســوقين ومنادي

واثــق )٥٠٠( مســوق ومنــدوب مبيعــات ..  

= )١٠٠(
مدير مبيعات
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مهام 

مدير المبيعات
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مهام 

مدير المبيعات
البيع المباشر :

كل مديــر مبيعــات مســؤول عــن تســويق منتجــات )٥٠( مصنــع مصــري ، ولديــه حريــة 

كبيــرة فــي البيــع والتســويق داخــل منطقتــه  .. وتمنــح واثــق مــدراء مبيعاتهــا ميــزة 

تنافســية قويــة وهــي البيــع باآلجــل، ونســتهدف أن نبيــع بمبلــغ )٢( مليــون ريــال لــكل 

مصنــع فــي العــام ليكــون المســتهدف الســنوي لمديــر المبيعــات هــو )٥٠ مصنــع 

X  ٢ مليــون ريــال = ١٠٠ مليــون ريــال( 

بيع الفرص التجارية بمصر :

لــدى واثــق برنامــج بعنــوان )مــاذا بعــد العــودة( للمصرييــن العامليــن بالســعودية 

ــق  ــد واث ــى مصــر ، وتعق ــن إل ــة للعائدي ــة وصناعي ــرص تجاري ــاد ف ــى  إيج ويهــدف إل

لقــاءات دوريــة للجاليــة المصريــة لعضــر الفــرص التجاريــة والصناعيــة المتاحــة واآلمنــة 

بمصــر.. وعلــى كل مديــر مبيعــات أن يســوق الفــرص التجاريــة لمصانعــه للجاليــة لفتــح 

فــروع ومنافــذ بيــع لهــا بمصــر، ونســتهدف )١٠( فــروع أو منافــذ لــكل مصنــع، علــى أن 

تبــاع الفرصــة التجاريــة للمشــتري بمبلــغ )١٠( آالف ريال، ليكون المســتهدف الســنوي 

لمديــر المبيعــات هــو )٥٠ مصنــع  X  ١٠ فــروع X  ١٠ آالف ريــال = ٥ مليــون ريــال(
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مهام 

مدير المبيعات
بيع الفرص التجارية بالسعودية:

تتــم بنفــس آليــة بيــع الفــرص التجاريــة بمصــر ولكــن دون أن تلتــزم واثــق بعقــد 

لقــاءات تســويقية، إال أن بيــع الفــرص التجاريــة بالســعودية أيســر ، فمكتــب التمثيــل 

ســيوفر المنتجــات المصريــة بالســعودية، ممــا يتيــح لراغبــي الفــرص التجاريــة التعــرف 

 للمســتثمر الســعودي وفــق 
ً
علــى المنتــج، إضافــة إلــي أن المنتــج ســيصنع خصيصــا

المواصفــات التــي يريدهــا، والمســتهدف مــن بيــع الفــرص التجاريــة بالســعودية هــو 

نفــس المســتهدف بمصــر  )٥٠ مصنــع  X  ١٠ فــروع X  ١٠ آالف ريــال = ٥ مليــون ريــال(

بيع الفرص الصناعية بمصر :

يمتــد برنلمــج )مــاذا بعــد العــودة( للمصرييــن العامليــن بالســعودي إلــي توفيــر 

الفــرص الصناعيــة للجاليــة ، فلــدى مكتــب التمثيــل التجــاري والصناعــي )٥٠٠( مصنــع 

مصــري أمــدوا واثــق بدراســات جــدوى لمصانــع صغيــرة ومتوســطة لصناعــات مغذيــة 

لمصانعــم مــع ضمــان شــراء نســبة مــن المنتــج تصــل فــي بعــض المجــاالت إلــى ١٠٠٪ 

ــع مغــذي،  ــع )٥٠( مصن ــق بي ــع المغــذي، ويســتهدف واث ــاج المصن ــي إنت مــن إجمال

وثمــن الفرصــة الصناعيــة )٢٠( ألــف ريــال ليكــون المســتهدف الســنوي  )٥٠ مصنــع  

X  ٢٠ ألــف ريــال = مليــون ريــال(
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مهام 

مدير المبيعات
بيع الفرص الصناعية بالسعودية:

وتتــم بنفــس آليــة بيــع الفــرص الصناعيــة بمصــر، إال أن الســوق الســعودي أوســع 

 مــن الســوق المصــري ، لــذا فالمســتهدف هــو بيــع )١٠( فــرص صناعية 
ً
وأكثــر احتياجــا

لــكل مصنــع ، وخاصــة أن بالمملكــة )١٠( مــدن صناعيــة كبــرى ، ليصبــح المســتهدف 

الســنوي هــو )٥٠ مصنــع  X  ١٠ فــرص X  ٢٠ آالف ريــال = ١٠ مليــون ريــال(

المساهمة في إعداد دراسات الجدوى

ــة  ــق القابض ــركة واث ــى ش ــه إل ــن منتجات ــات م ــر عين ــع بمص ــاب المان ــل أصح سيرس

ــة المرســلة..  ــول العين ــى اســتبيان ح ــة إل ــاري لهــم، إضاف ــل الصناعــي والتج الممث

وســتكون مهمــة مديــري المبيعــات اســتطالع رأي المتخصيــن مــن مســؤولي 

التســويق والمبيعــات بالجهــات التجاريــة المختلفــة بالمملكــة حــول مناســبة العينــات 

ــع بمصــر لتعــد  ــة االســتبيان ، ومــن ثــم إرســاله للمصن للســوق الســعودي ، وتعبئ

دراســات الجــدوى مــن خالالهــا. ونهــدف مــن ذلــك إلــي التأكــد مــن مالئمــة المنتجــات 

ــة للســوق الســعودي ممــا يســهل تســويقها.  المصري
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مزايا 

مدير المبيعات
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أنت شريك ولست موظف:

ال تمنــح شــركة واثــق مديــري مبيعاتهــا مكافــأة أو راتــب أو حافــز مبيعــات .. بــل نمنــح 

ــن  ــر بالبحري ــري التســويق والمبيعــات  شــراكة فــي شــركة التســويق والتصدي مدي

وقدرهــا )٤٠٪( مــن الشــركة فــي كل مجــال مــن المجــاالت العشــر .. فواثــق والتــي 

ــري  ــا لمدي ــح )٤٠٪( منه ــال تمن ــون ري ــا )١٢١( ملي ــنوية قدره ــات س ــتهدف مبيع تس

ــر مبيعــات  ،  ــال موزعــة علــى )١٠٠( مدي مبيعاتهــا .. أي مــا يزيــد عــن )٤٨( مليــون ري

.
ً
ليكــون نصيــب الفــرد  قرابــة )٤٨٠( ألــف ريــال ســنويا

أنت مستثمر ولست شريك في األرباح :

تمنــح شــركة واثــق القابضــة مديــري مبيعاتهــا حصــة فــي رأس مــال الشــركة ، 

تزيــد بزيــادة رأس المــال ، وليــس مجــرد ســبة مــن األربــاح فقــط .. وهــذا يمنــح مــدراء 

المبيعــات ميــزات كبيــرة .. حيــث أنــه مســتثمر فــي شــركة واثــق للتســويق والتصدير 

بالبحريــن وهــذه الشــراكة تمنــح مزايــا عديــدة إضافــة إلــي نســبة الربــح .
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شبكة العالقات :

عــن  بشــكل مباشــر وكامــل  كل مديــر مبيعــات وتســويق ســيكون مســؤول 

تســويق خدمــات ومنتجــات وبيــع فــرص تجاريــة وصناعيــة لعــدد )٥٠( مصنــع .. وهــذا 

يتيــح لمديــر المبيعــات التعــرف علــى أكثــر مــن )١٠٠٠( منتــج مصــري إضافــة إلــى 

اإلســتفادة الشــخصية مــن العالقــات مــع أصحــاب المصانــع المصريــة .. ممــا يجعــل 

ــر المســتفيدين مــن برنامــج )مــاذا بعــد العــودة( واذي تقدمــه  ــر المبيعــات أكث مدي

.
ً

ــعودية ــة بالس ــة المصري ــة للجالي ــق القابض ــركة واث ش

التعرف على الفرص التجارية والصناعية:

مديــر المبيعــات هــو مــن ســيتولى تســويق وبيــع الفــرص التجاريــة والصناعيــة 

ــه التعــرف علــى أفضــل الفــرص  ــى الســواد مــا يتيــح ل للمصرييــن والســعوديين عل

التجاريــة والصناعيــة .. وواثــق ليــس لديهــا مــا يمنــع مــن أن يقــوم مديــري مبيعاتهــا 

ــري  ــون لمدي ــي يك ــة .. وبالتال ــة المتاح ــة والتجاري ــرص الصناعي ــي الف ــتثمار ف باألس

ــار أفضــل الفــرص ألنفســهم. المبيعــات الحــق فــي اختي

مزايا 

مدير المبيعات
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مزايا 

الخبرات المتراكمة :مدير المبيعات

ــى المنتجــات  ــث التعــرف عل ــرات واســعة مــن حي ــري مبيعاتهــا خب ــق لمدي ــح واث تتي

ــات  ــة مــدى رواج المنتج ــي دراســات الســوق لمعرف ــق والمشــاركة ف بشــكل دقي

ومناســبتها للســوق الســعودي، إضافــة إلــى شــبكة عالقــات ممتــدة ومتشــعبة 

فــي ثــالث دول عربيــة.. وهــذه الخبــرات الكبيــرة لــدى مديــري المبيعات والتســويقات 

ــر المبيعــات أصبحــت تشــمل  ــرة مدي ــي ، فخب ــل مال ــى دخ تترجــم بشــكل مباشــر إل

ــة )١٠٠٠( منتــج وخمســين مصنــع فــي ثالثــة دول عربيــة. قراب

القيم المضافة:

لــدى شــركة واثــق القابضــة شــركة تســويق بالســعودية - خــالف التــي بالبحريــن - 

ويوجــد بهــا )١٠٠( منــدوب مبيعــات وتســويق يمثلــوا الـــ )٥٠( مصنــع المتعاقد معهم 

بمصــر، بواقــع مندوبيــن عــن كل مصنــع ، بهــدف تيســير عمــل مــدراء المبيعــات   

ومســاعدتهم ولضمــان ســرعة التواصــل مــع المصانــع بمصــر.
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