
 االتصال

مكتب تسيري األعامل املحيل الخاص بك:

 

للحصول عىل املزيد من املعلومات

رشكة الخدمات االستشارية وتنمية املرشوعات بالغرفة الصناعية 

)IBP( التجارية
Berliner Allee 12

40212 Düsseldorf

   0211  هاتف: 36702-30

 0211 فاكس: 36702-48

ibp.gmbh@duesseldorf.ihk.de

ميكنك معرفة املزيد حول الربنامج االستشاري الخاص بتأسيس األعامل 

يف والية شامل الراين وستفاليا )BPW NRW( ومكاتب تسيري األعامل 

 أيًضا عىل اإلنرتنت أسفل الرابط
www.startercenter.nrw

 تحمل النفقات

تدعم والية شامل الراين واستفاليا واالتحاد األورويب املشاركة يف 

املشورة. الدورية يف العادة بنسبة 50 % من النفقات، بحد 

أقىص 400 يورو. 

يف حالة املهتمني الذين تخصهم معونة البطالة ALG الثانية األوىل 

أو الثانية وكذلك خريجي املعاهد العليا والعائدين إىل وظائفهم، 

يحصلون عىل دخل مامثل إلعانة البطالة من النوع الثاين. ميكن أن 

تزيد املعونة. وبعبارة أوضح سوف تصل الزيادة إىل نسبة 90 % 

 من النفقات، بحد أقىص 720 يورو.

املشاركة

يظل عرض املشورة الدورية بصفة أساسية قامئًا لكل املؤسيني من

الجنسني يف والية شامل الراين واستفاليا. ويشرتط للمشاركة يف 

املشورة الدورية أن يكون األمر، يف حالة نية العمل، متعلقاً بإنشاء 

مرشوع صغري يكون مستنًدا إىل فكرة عمل حقيقية واقعية وقابلة 

للتحقيق بشكل أسايس. لن ميكن طلب املشورة الدورية إال قبل 

 بدء القيام بأي نشاط ذايت وحقيقي.

املنظمة

املشورة الدورية هي خدمة استشارية مدمجة للمجموعات 

واألفراد عىل حد سواء ويشرتك فيها ما بني أربعة وستة 

أفراد .ونظرًا ألن نجاحها يتعلق بعدة أمور، من بينها تكوين 

املجموعات، سوف تُعقد قبل ذلك جلسة محادثة تواصل مع كل 

املشاركني. مثًل لدى أي من مراكز املبتدئني يف والية شامل الراين 

واستفاليا. هناك سيُنظر أيًضا يف طلبات الدعم. وبعد املوافقة ميكن 

أن تبدأ املشورة الدورية. 

بالنسبة للبعض، 

الحياة مليئة بالحدود. 

وبالنسبة إلينا هي مليئة

باإلمكانيات. 

املعارف والخربات القّيمة لعملية التأسيس الخاصة بك:  

الربنامج االستشاري الخاص بتأسيس األعامل يف والية شامل الراين 

وستفاليا )BPW NRW( مبا يف ذلك استشارات حلقية لصغار املؤسسني

بتمويل من:  



الربنامج االستشاري الخاص بتأسيس األعامل يف والية شامل الراين 

 وستفاليا..

استكامًل لعرض مراكز املبتدئني يف شامل الراين واستفاليا يتوفر 

ملؤسيس املرشوعات يف والية شامل الراين واستفاليا الربنامج االستشاري 

االقتصادي يف والية شامل الراين واستفاليا. يشمل هذا الربنامج الدعم 

املايل فيام يتعلق بطلب مستشاري املؤسسات ذوي العمل الحر، وهو ما 

من شأنه تسهيل عملية لتأسيس.

 يتعني أوًل البدء باملشورة بعد املوافقة عىل الدعم.

يتم توفري الدعم:

50 % من نفقات املشورة بحد أقىص حتى 400 يورو 

 لكل .عمل يومي

ميكن تقديم الدعم بحد أقىص حتى أربعة أعامل يومية ويف 

حاالت االستحواذ عىل املصانع، حتى ستة أعامل يومية

 ،ALG توجد أوضاع مناسبة أكرث للمهتمني الذين تخصهم معونة البطالة

الثانية أو خريجي املعاهد العليا والعائدين إىل وظائفهم الذين يحصلون 

عىل دخل مامثل إلعانة البطالة من النوع الثاين.

املشورة الدورية

مؤسسو املرشوعات الصغار بالدرجة. األوىل هم من تنقصهم 

الخربة يف كثري من األحوال وهم بحاجة إىل املشورة الجيدة 

واملتخصصة حتى ميكنهم. البدء بثقة يف االعتامد عىل أنفسهم وهو 

ما يتجاوز يف أغلب األحوال. إمكاناتهم املالية.

وهنا يأيت دور الربنامج االستشاري الخاص بتأسيس األعامل يف والية 

شامل الراين وستفاليا )BPW NRW( لتقديم الدعم يف صورة 

تقديم املشورة الدورية. تتحمل والية شامل. الراين واستفاليا 

واالتحاد األورويب جزًءا من نفقات املشورة.

تحت إرشاف مستشاري تأسيس محنكني يتم وضع خطط تأسيس 

فردية، وتحسني أدائها بالشكل األمثل وفحصها. 

ويشمل هذا عىل سبيل املثال:

‹   تحقيق فكرة العمل عىل أرض الواقع مع مراعاة شخصية 

املؤسس والسوق

‹   إيضاح وتقييم الرشوط املتخصصة والشخصية مع وضع موقف 

التأسيس الشخيص يف االعتبار

‹  تقديم املساعدة عند فحص أوضاع السوق والرشوط التنافسية

‹  ويف املسائل املتعلقة بالتأمني االجتامعي

‹  تقديم الدعم فيام يتعلق بوضع ومعالجة

‹  خطة العمل املكتوبة

‹  فحص الوضع االقتصادي

‹  تقييم الفرص واملخاطر

مراكز املبتدئني يف شامل الراين واستفاليا هي مكاتب معلوماتية 

واستشارية لتسيري األعامل تستهدف كل مؤسيس املرشوعات من 

الجنسني يف والية شامل. الراين واستفاليا.

وهي توفر الدعم املجاين من مصدر واحد ويف أي مكان: مثل املشورة 

األولية واملكثفة والتمويلية، أو تقديم يد العون فيام يتعلق بالتنفيذ 

الرسيع لكل األعامل الروتينية للتأسيس. وباإلضافة إىل ذلك ميكن التقدم 

بالطلبات الخاصة بالربنامج االستشاري الخاص بتأسيس األعامل يف والية 

شامل الراين واستفاليا )BPW NRW( لدى أي مراكز املبتدئني يف 

األعامل يف الوالية.

 

 

 

 ميكنك الحصول عىل مزيد من املعلومات يف اإلنرتنت أسفل الرابط
www.startercenter.nrw

مراكز املبتدئني يف شامل الراين واستفاليا.


