
 ندعم مؤسستك:

 ‹  املعلومات األولية

 ‹  املشورة األولية

 ‹  املشورة املكثفة

 ‹  الدعم فيام يتعلق بإنجاز األعامل الروتينية للتأسيس

 كن أحد متابعينا عىل الفيسبوك 

.)www.facebook.de/startercenternrw( 

www.startercenter.nrw

بتمويل من:  

احصل عىل مساعدة يف تأسيس رشكتك الناشئة: 

معلومات ونصائح حول   تأسيس رشكتك. 

مشورة واحدة فقط

للكثري من األمور. 

أفضل بداية بالنسبة إلينا

يف مستقبلك.

يجب عىل مؤسيس الكيانات من الجنسني أن يضعوا يف 

حسبانهم عدة اعتبارات عند بدء العمل واالعتامد عىل الذات 

يف مرشوعاتهم. سواء كان التعامل بشكل صحيح مع  السلطات 

أو اإلجابة عىل األسئلة الخاصة بإدارة األعامل - هناك يشء مهم 

بشكل خاص  حتى ال ترتكب أي أخطاء كمؤسس:  الخربة الالزمة.  

نظرًا ألن املرء ال ميتلكها دامئًا يف حالة الرشكات   الناشئة، فمن الجيد 

أن يكون لديك رشيك موثوق به ميكنه اإلجابة عىل أهم األسئلة  

 حول كيفية تأسيس  عمل تجاري. 

هم هذا الرشيك - ويتم اعتامدهم من قبل جهات خارجية  بشكل 

منتظم لضامن جودة املشورة. 

 تصبح األ  فكار كبرية يف والية

شامل الراين-واستفاليا.   



ندعم مؤسستك.

يجب أن يتم التمهيد جيًدا للطريق املؤدي إىل االستقاللية واالعتامد عىل 

الذات. وتساعد مراكز املبتدئني يف شامل الراين وستفاليا عىل تحقيق 

 مرشوع. التأسيس بالتدريج وإنجاز كل خطوات التأسيس الروتينية

يقف كل مركز STARTERCENTER NRW إىل  جانب املؤسسني 

 املحتملني من خالل  الخدمات التالية: 

 املعلومات األولية

‹  باقة املبتدئني مع كتيبات ومنشورات حول

‹  موضوع تأسيس الكيان

‹  معلومات حول الفعاليات والحلقات النقاشية ملؤسيس

 ‹  املرشوعات من الجنسني

 املشورة األولية

‹  التحقق من فكرة العمل

‹  املساعدة عند وضع خطة األعامل

‹  تقديم املشورة بشأن أنواع التأسيس املمكنة )املؤسسات

‹  )الفردية وتأسيس الفرق واملؤسسات التابعة ومنح الوكالة

 ‹  معلومات عن برامج الدعم (املنح وقروض الدعم العامة والكفاالت 

‹  التقدم بطلب للحصول عىل مساعدات مالية 

 .)BPW( منالربنامج االستشاري الخاص بتأسيس األعامل  ›

املشورة املكثفة

‹  مراجعة خطة األعامل من حيث قابليتها للتنفيذ

‹  واستدامتها

‹  مناقشة خطة التمويل

‹  االستعداد للدخول يف مناقشة مع البنوك

 ‹  التوسط ملزيد من االستشارات

الدعم فيام يتعلق بإنجاز األعامل الروتينية للتأسيس

 ‹  تقديم نصائح حول كيفية التعامل مع الجهات والهيئات 

‹  ذات الصلة

‹  تقديم معلومات حول األعامل الروتينية للتأسيس الرضورية

للحصول عىل مزيد من املعلومات حول مراكز املبتدئني يف شامل 

الراين وستفاليا وفروعها بالقرب منك، ميكن ملؤسيس املرشوعات 

www.startercenter.nrw الدخول عىل اإلنرتنت عىل الرابط

للحصول عىل معلومات أولية يكفي االتصال عىل

الخط الساخن للمعلومات ملراكز املبتدئني يف شامل الراين 

وستفاليا عىل

837 رقم 1939

 أو املراسلة بالربيد اإللكرتوين عىل العنوان

       info@startercenter.nrw

مراكز املبتدئني يف شامل الراين وستفاليا هي مكاتب معلوماتية 

واستشارية لتسيري األعامل تستهدف مؤسيس الكيانات من الجنسني يف 

والية شامل الراين وستفاليا.

وهي توفر الدعم املجاين من مصدر واحد يف كل املسائل املتعلقة 

باالستقالل واالعتامد عىل الذات. وميتد نطاق عرضها من توفري 

املعلومات األولية مروًرا بعقد جلسات استشارية فردية ووصواًل إىل 

توفري يد العون يف إنجاز األعامل الروتينية الخاصة بالتأسيس. يرتاوح 

عرضهم من املعلومات األولية، والجلسات االستشارية الفردية، إىل 

 املساعدة يف إجراءات التأسيس. 

ابدأ عملية التأسيس برسعة، وكفاءة، وبصورة غري بريوقراطية: 

 STARTERCENTER وهذا متاح من خالل مساعدة شاملة  من مركز

NRW للرشكات الناشئة     – سواء أكانت مستقلة أم تجارية  –يف كل 

مناطق  والية شامل الراين-وستفاليا. 

مًعا نجعل من الرؤى واقًعا. 

0211-


