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دعم مادي من أجل البدأ بنشاط تجاري
يمكن في بعض الحاالت للباحث عن عمل ولديه إمكانيات جيدة ليبدأ بنشاط تجاري أن يحصل على دعم ومساعدة
عندما يكون شركة خاصة.
البرنامج يدعى دعم مادي من أجل البدأ بنشاط تجاري ويعطيك مساعدة مادية لتعول نفسك في المرحلة االولى
من النشاط.

هل أستطيع أن أحصل على دعم مادي من أجل البدأ بنشاط تجاري؟
يقيم الموظف الخاص بك في مكتب العمل في البداية فرصك للحصول على عمل .ينطلق الموظف في مكتب
العمل من خبراتك والمجاالت التي تبحث فيها عن عمل ويأخذ أيضا بعين اإلعتبار الوضع اإلقتصادي الحالي.
يتوجب عليك أن يكون لديك فرص جيدة كي تدير الشركة التي نقوم بدارستها في مخطط العمل الذي يجب عليك
أن تكتبه كباحث عن عمل قبل أن يوافق لك على البرنامج .هذا يعني أن يكون لدى النشاط مدخول مقبول وعمل
دائم.
يجب أن تكون بلغت  18عاما ومسجل لدى مكتب العمل كباحث عن عمل.
يستطيع من يريد أن يشارك في الدعم مادي من أجل البدأ بنشاط تجاري في بعض الحاالت أن يحصل على
تدريب عملي كي يحصل على خبرة أكبر ضمن مجال معين يريد أن يبدأ شركته به .تستطيع إن لم تكن قد قمت
بإدارة شركة خاصة من قبل أن تحصل أيضا على دراسة تحضيرية كي تتعلم القوانين التي تسري.
من المهم أن ال تبدأ بتأسيس الشركة قبل الحصول على موافقة لبرنامج الدعم المادي من أجل البدأ بنشاط تجاري من قبل
الموظف الخاص بك لدى مكتب العمل ألنه من الممكن أن ال يتم الموافقة على دعم الشركة إن كانت قد بدأت بالفعل.

هل سأحصل على تعويض؟
ستحصل على دعم النشاط أو تعويض التنمية إن كنت مشتركا في البرنامج وستبدأ شركتك .صندوق التأمينات العامة يحسب
ويأخذ القرار ويقوم بدفع دعم النشاط .أقرأ المزيد في منشور المعلومات عن دعم النشاط وتعويض التنمية على الصفحة
. ....asgwfagn.rwafwwf..ww
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ما هي الفترة التي يمكنني أن أحصل فيها على تعويض؟
تستطيع أ ن تحصل على تعويض لمدة أقصاها ستة أشهر .من الممكن في بعض الحاالت أن يمدد التعويض لكن فقط إن مرضت أو
إضطررت أن تنتظر موافقة دائرة رسمية قد تأخرت.

هل لدي تأمين؟
ليس لديك تأمين لمجرد حصولك على دعم النشاط .وال يحصل على التأمين من يشارك في الدعم المادي من أجل البدأ بنشاط
تجاري ضمن ضمان العمل والتنمية أو ضمان العمل للشباب .يتوجب عليك إن تتأكد بنفسك من التغطية التأمينية.

من يقوم بماذا؟
تواصل مع مكتب العمل إن كنت تريد أن تعرف المزيد عن الدعم الذي ممكن أن تحصل عليه عندما تبدأ بعمل خاص .من المهم
أن تفكر جيدا بفك رة العمل الخاصة بك كي تستطيع أن تشرحها لنا وأن تقدم مخطط العمل والتكاليف .نستطيع من خالل إستشاريين
ماليين أخصائيين أن نقيم مدى اإلمكانيات التي لديك كي تدير شركة خاصة وإن كانت تتوفر فيك باقي الشروط.

هل أستطيع أن أحصل على المزيد من المساعدة؟
يحتاج بدأ العمل الخاص ،بنفسك أو بمشاركة األخرين ،أن يكون لديك معلومات وأن تتعرف على المخاطر .نستطيع أن نعطيك
نصائح وإرشادات في البداية وعندما تبدأ العمل .نقدم في بعض األماكن حلقات معلومات ودورات لفتح شركات جديدة.
يوجد أيضا الكثير من العمالين في الساحة الذين يستطيعون أن يعطوك الدعم والنصائح عندما ستبدأ عمل خاص ،على سبيل
المثال:

 .قامت دائرة الشركات ودائرة الضرائب ودائرة التنمية ببناء صفحة عليها معلومات مجموعة لمن يدير ....awgawf..ww
أو يريد أن يدير شركة .تستطيع أن تشارك في أيام البدأ في شركة خاصة وأن تكتب خطة العمل وتقوم بتسجيل الشركة.
www.verksamt.se.
 IMLAفوريتاغ بارتنر (شريك الشركات)  .يساعد من لديه مخطط كي يبدأ بعلم خاص أو بدأ من توه .نحن موجودون في كل
مقاطعة. ...wmla.www .
انتربرايس يوروب نيتورك (شبكة شركات اوروبا) .تساعدك في األمور المتعلقة باوروبا والسوق االوروبي.
 ،020-93 10 10.رقم هاتف www.euroinfo.se
اينساملينغ ستيفتيلسي اي إف إس (مؤسسة الجمع) مركز اإلستشارات .تساعد خصيصا من ليس مولود في السويد كي يبدأ
عمل خاص .إستشارات مجانية بلغات مختلفة .يوجد هناك الكثير من مراكز اإلستشارات ومنتشرة في كل البلد.
 .08-693 99 45.رقم هاتف www.ifs.a.se
نيفوريتاكار سنتروم (مركز الشركات الجديدة) .إستشارة ومساعدة مجانية .لدى مركز الشركات الجديدة شبكة تواصل واسعة
مكونة من أشخاص وشركات تساهم بنصائح مختصين قبل البدأ بالشركة .موجودين في أكثر من  100مدينة.
www.nyforetagarcentrum.se.
كومبانيون ـ تنمية تعاونية .نعطي اإلستشارات لألشخاص الذين يريدون أن يحققوا أفكارهم مع بعضهم .موجودون في كل
 .08-702 54 43.رقم هاتف www.coompanion.seمقاطعة.
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باقي اإلتصاالت .على سبيل المثال :البنوك وسكرتير الشركات لدى البلديات ومجموعات ذات اهتمام مشترك.

القوانين
المتعلق ببرنامج سياسة سوق العمل)(2000:634التشريع
المتعلق بدعم النشاط)(1996:1100التشريع
المتعلق بضمان العمل والتنمية)(2007:414التشريع
المتعلق بضمان العمل للشباب)(2007:813التشريع

إن كنت تريد أن تعرف المزيد .تستطيع أن تزور أقرب مكتب عمل خاص بك 0771-416 416إتصل بنا على هاتف رقم
www.arbetsformedlingen.seأو أدخل على الصفحة الرسمية

