ما هو برنامج واصل؟
واصل هو مسرعة أعمال رائدة في ادارة تسريع الشركات الصغيرة والمتوسطة الرائدة في سلطنة عمان ،وهي
مسرعة أعمال مصممة ألصحاب األعمال الصغيرة العمانيين الذين أكملوا أكثر من  18شهرا منذ تأسيس
شركتهم والذين يملكون أعمال في المجاالت التالية:
• التصنيع الزراعي وأنشطة أخرى ذات قيمة مضافة في القطاع الزراعي.
• االستزراع المائي واألنشطة األخرى ذات القيمة المضافة في قطاع االستزراع المائي.
• المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في اإلنتاج والتصنيع وما إلى ذلك.
• الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال االقتصاد المستدام و  /أو الدائري.

لماذا واصل؟
تم تصميم واصل لمساعدة الشركات العمانية الصغيرة على النمو .وللتغلب على تحديات هذا النمو من خالل:
• إعداد مشروعك الصغير لجذب التمويل لتنمية أعمالك إلى المرحلة التالية.
• زيادة قدرتك على التحكم في عملك المتنامي.
• مساعدة عملك على تحديد وإدارة المخاطر التي تهدد نمو شركتك.
مستشارا لمناقشة نمو عملك واستراتيجيتك.
• يوفر لك واصل
ً
تم تصميم واصل للتصدي للتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بمجرد اجتيازها مرحلة التأسيس
ويجب أن تستمر في النمو .تحقق واصل ذلك من خالل توفير التدريب الفني والمالي والتدريب من قبل خبراء
دوليين متخصصين.

كيف سيساعدني واصل؟
واصل ال يقدم التمويل المالي المباشر
ومع ذلك  ،إذا كنت تبحث عن تمويل  ،فيمكننا مساعدتك في جذب ذلك من المساهمين الخارجيين و  /أو مقدمي
االئتمان .يمكننا أن نفتح الباب  ،لكن عليك أن تمشي من خالله .حصل خريجو واصل الناجحون في الماضي
على الفوائد التالية:
• اجتذبت رؤوس األموال بنجاح لتمويل نموها
• زيادة الرقابة المالية وإدارة المخاطر في العمل
• زيادة فهمهم لكيفية استخدام الدين و  /أو تمويل األسهم لدعم النمو المستمر لشركاتهم.

كيف يعمل WASEL؟

الخطوة
1

الخطوة
2

• تقديم طلب على
الرابط أدناه.
• الحصول على دعوة
للمقابلة.

• تقديم مستندات العمل
المطلوبة
• الجلوس للمقابلة.
• أن تتم دعوتك إلى
البرنامج.

الخطوه
3
• تلتزم ستة أشهر من
التدريب الفردي
المكثف بدوام جزئي.
• تعرف على كيفية
إدارة المخاطر
والتحكم في شركتك.
• تعلم كيفية الحصول
على التمويل.

الخطوة
4
• تطوير خطة
االستثمار.
• تطوير عرض مرئي
والتدرب على تقديمه
لمستثمرين.
• الحصول على التمويل
بنجاح.
• نمو الشركة!

هل واصل مناسب لي؟
نعم  ،إذا:
• يضيف عملك قيمة في قطاعي الزراعة أو تربية األحياء المائية (في معالجة المواد الخام على سبيل المثال)
شهرا على األقل من العمليات في نفس مجال العمل.
وأكملت 18
ً
• أنت تعمل في مجاالت صناعية أو ابتكارية مثل االقتصاد الدائري
• أنت تعمل في القطاعات المذكورة أعاله ومعظم شركتك ( )٪51يملكها ويديرها مواطنون عمانيون.
• لدى الشركة ما ال يقل عن  2من المؤسسين  /المساهمين.
• أنت شركة صغيرة ومتوسطة تبحث عن رأس مال للنمو.
• أنت على استعداد للعمل معنا لتحقيق أهدافك وتنمية شركتك.
إذا كنت تستوفي المعايير األساسية المذكورة أعاله  ،يمكنك التقديم هنا للنظر في البرنامج.

باإلضافة إلى المؤهالت اإللزامية المذكورة أعاله  ،سيتم النظر في معايير أخرى مثل الربحية  ،والوضع المالي
الجيد  ،وممارسات إدارة األعمال  ،عند اختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستشارك في البرنامج.

للمشاركة في برنامج واصل :

