
نحن نرتقي بالمؤسسين.
مراكز المبتدئين في شمال الراين وستفاليا.

 البرنامج االستشاري االقتصادي في والية شمال الراين وستفاليا
لتقديم المشورة الدورية لصغار المؤسسين

النفقات                تحمل 

 تدعم والية شمال الراين وستفاليا واالتحاد األوروبي المشاركة في المشورة
.الدورية في العادة بنسبة 50 % من النفقات، بحد أقصى 400 يورو

 األولى أو الثانية أو ALG في حالة المهتمين الذين تخصهم معونة البطالة
 خريجي المعاهد العليا والعائدين إلى وظائفهم، ممن يمكنهم إثبات دخلهم

 يمكن أن تزيد المعونة. وبعبارة ALG المقابل لمعونة البطالة الثانية
 أوضح سوف تصل الزيادة إلى نسبة 50 % من النفقات، بحد أقصى إلى

720 يورو

                                 لمشاركة
                 

 يظل عرض المشورة الدورية بصفة أساسية قائًما لكل المؤسيين من
 الجنسين في والية شمال الراين وستفاليا. ويشترط للمشاركة في المشورة

ا بإنشاء مشروع صغير قً  الدورية أن يكون األمر، في حالة نية العمل، متعل
 يكون مستنًدا إلى فكرة عمل حقيقية واقعية وقابلة للتحقيق بشكل أساسي.

.لن يمكن طلب المشورة الدورية إال قبل بدء القيام بأي نشاط ذاتي

          

المنظمة

 المشورة الدورية هي خدمة استشارية مدمجة للمجموعات واألفراد على حد
 سواء ويشترك فيها ما بين أربعة وستة أفراد .ونظرًا ألن نجاحها يتعلق بعدة

 أمور، من بينها تكوين المجموعات، سوف تُعقد قبل ذلك جلسة محادثة
 تواصل مع كل المشاركين. مثًل لدى أي من مراكز المبتدئين في والية

 شمال الراين وستفاليا. هناك سيُنظر أيًضا في طلبات الدعم. وبعد الموافقة
يمكن أن تبدأ المشورة الدورية. وفي خلل أربعة أشهر يجب إنهاء هذه

الطلبات وتسويتها. 

االتصال
مكتب تسيير األعمال المحلي:

ى المزيد من المعلومات للحصول عل
شركة الخدمات االستشارية وتنمية المشروعات بالغرفة

 (IBP)  الصناعية التجارية 
Berliner Allee 12

40212 Düsseldorf

بروكسماير كريستا 
 هاتف:

0211 36702-41

فاكس:
0211 36702-48

christa.bruxmeier@duesseldorf.ihk.de
 يمكنك معرفة المزيد حول البرنامج االستشاري االقتصادي في والية شمال

 الراين وستفاليا ومكاتب تسيير األعمال أيًضا على اإلنترنت أسفل الرابط
www.startercenter.nrw.de



البرنامج االستشاري االقتصادي في والية شمال الراين وستفاليا

 استكمااًل لعرض مراكز المبتدئين في شمال الراين وستفاليا يتوفر لمؤسسي
 المشروعات في والية شمال الراين وستفاليا البرنامج االستشاري االقتصادي
 في والية شمال الراين وستفاليا. يشمل هذا البرنامج الدعم المالي فيما يتعلق

 بطلب مستشاري المؤسسات ذوي العمل الحر، وهو ما من شأنه تسهيل عملية
.لتأسيس

ى الدعم. يتعين أواًل البدء بالمشورة بعد الموافقة عل

يتم توفير الدعم:

50% من نفقات المشورة 
 بحد أقصى حتى 400 يورو لكل

.عمل يومي

 يمكن تقديم الدعم بحد أقصى حتى
 أربعة أعمال يومية وفي حاالت
 االستحواذ على المصانع، حتى ستة

أعمال يومية

مراكز المبتدئين في شمال الراين وستفاليا

 مراكز المبتدئين في شمال الراين وستفاليا هي مكاتب معلوماتية واستشارية
 لتسيير األعمال تستهدف كل مؤسسي المشروعات من الجنسين في والية شمال

.الراين وستفاليا

 وهي توفر الدعم المجاني من مصدر واحد وفي أي مكان: المشورة األولية
 والمكثفة والتمويلية وأيًضا تقديم يد العون فيما يتعلق بالتنفيذ السريع لكل

 األعمال الروتينية للتأسيس. وباإلضافة إلى ذلك يمكن التقدم لدى مراكز
 المبتدئين في شمال الراين وستفاليا بطلبات للحصول على البرنامج

.االستشاري االقتصادي في والية شمال الراين وستفاليا

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات في اإلنترنت أسفل الرابط
www.startercenter.nrw.de

 ALG توجد أوضاع مناسبة أكثر للمهتمين الذين تخصهم معونة البطالة
 ،الثانية أو خريجي المعاهد العليا والعائدين إلى وظائفهم

.ALG ممن يمكنهم إثبات دخلهم المقابل لمعونة البطالة الثانية

المشورة الدورية

مؤسسو المشروعات الصغار بالدرجة
.األولى هم من تنقصهم الخبرة في كثير من األحوال 

وهم بحاجة إلى المشورة الجيدة والمتخصصة حتى يمكنهم 
.البدء بثقة في االعتماد على أنفسهم 

وهو ما يتجاوز في أغلب األحوال. إمكاناتهم المالية 

 وهنا يأتي دور البرنامج االستشاري االقتصادي في والية شمال الراين
 وستفاليا لتقديم الدعم في صورة تقديم المشورة الدورية. تتحمل والية شمال

.الراين وستفاليا واالتحاد األوروبي جزًءا من نفقات المشورة

 تحت إشراف مستشاري تأسيس محنكين يتم وضع خطط تأسيس فردية،
وتحسين أدائها بالشكل األمثل وفحصها. وهو ما يشمل

 تحقيق فكرة العمل على أرض الواقع مع مراعاة شخصية 
المؤسس والسوق

 إيضاح وتقييم الشروط المتخصصة والشخصية مع وضع 
موقف التأسيس الشخصي في االعتبار

 تقديم المساعدة عند فحص أوضاع السوق والشروط 
التنافسية

وفي المسائل المتعلقة بالتأمين االجتماعي

 تقديم الدعم فيما يتعلق بوضع ومعالجة 

خطة العمل المكتوبة

فحص الوضع االقتصادي 

تقييم الفرص والمخاطر 
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