دعم الرشكات الصغرية

لالستثامرات الصغرية يف الرشكات حديثة التأسيس
ARABISKA

ما هو دعم الرشكات الصغرية ()mikrostöd؟
إن كلمة " "Mikroتعني صغري ،و ( mikrostödدعم الرشكات الصغرية) هي إعانة اقتصادية (وليس قرضً ا)ُ ،يكن للرشكات الصغرية
والرشكات حديثة التأسيس التقدم للحصول عليها عندما يكونوا بحاجة إىل عمل استثامر صغري.

من ُيكنه التقدم للحصول عىل دعم الرشكات الصغرية ()mikrostöd؟

ميكن التقدم للحصول عىل الدعم بواسطة األشخاص الذين لديهم رشكة ال يتجاوز عمرها خمس سنوات وبها خمسة موظفني كحد
أقىص.
قد تكون رشكة بدوام جزيئ ولكن يجب إدارة الرشكة وفق رشوط السوق ويجب أن تعمل عىل األقل بنصف دوام يف الرشكة .ينبغي
أن يكون النشاط مرب ًحا عىل املدى الطويل وأن يخلق فرص عمل مستدامةُ .يكن التقدم للحصول عىل دعم الرشكات الصغرية
()mikrostöd
ويكن أن يتم منحها مرة واحدة لكل رشكة.
يف جميع أنحاء املحافظة ُ

ما هو املبلغ لذي ُيكن للشخص الحصول عليه كإعانة مالية؟

يتم تقديم دعم الرشكات الصغرية ( )mikrostödلالستثامرات بني  60,000 - 20,000كرونة سويديةُ .يكن أن يصل الدعم إىل  50يف
املائة بحد أقىص من االستثامرات .إذا قمت بعمل استثامر بـ  60 000كرونة سويدية ،فيُمكنك الحصول عىل  000 30كرونة سويدية

كإعانة مالية .إذا قمت بعمل استثامر بـ  20 000كرونة سويدية ،فيُمكنك الحصول عىل  10 000كرونة سويدية كإعانة مالية.

أمثلة ملا ميكن للشخص الحصول عىل الدعم له:
• تغيري وتهيئة املرافق واملباين
• آالت التصنيع
• التجهيزات املخصصة للنشاط
• خدمات املستشارين/الخرباء
• تكلفة عرض منتج ألول مرة يف معرض تجاري أو معرض
• التسويق للرشكة عندما تكون حديثة التأسيس
• براءات االخرتاع
• الرخص
• البحوث والتطوير

قم بتقديم الطلب أوالً!
يتوجب عليك إرسال طلب التقديم قبل أن تبدأ استثامرك .ال ميكن املوافقة عىل السلع والخدمات التي تم طلبها قبل استالم الطلب.

أمثلة ملا ال ميكن للشخص الحصول عىل الدعم له:
• رشاء السيارات وا{ألرايض واملباين والرشكات و حالة اإلفالس
• االستثامرات الرضورية لبقاء النشاط قيد العمل ،مثل رشاء اآلالت الجديدة بعد اهرتاء اآلالت القدمية.
• مخزون البضائع الذي ُيكن استخدامه لالستخدام الشخيص مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف املحمولة.
• التكاليف الخاصة باألعامل التشغيلية العادية للرشكة مثل اإليجار والكهرباء والتنظيف والرواتب (للموظفني)
• عملك الخاص (راتبك)
بدل من رشائها)
• تكاليف االستئجار (إن االستئجار تعني قيامك باستئجار آلة لفرتة من الوقت مقابل مبلغ شهري ثابتً ،
• دفع األقساط ،أي مبالغ األقساط املستحقة للسلع واملنتجات التي تم رشاؤها بالقسط.

ما هي املدة التي يستغرقها إصدار القرار؟
إذا كانت كافة املعلومات الالزمة التخاذ قرار متوفرة ،فإن إصدار القرار يستغرق حوايل  14يو ًما .لذا تأكد جيدًا من أنك حصلت
عىل كل يشء .يُرجى االتصال واالستفسار إذا مل تكن متأكدًا.

متى يتم دفع املال؟
يتم دفع املال عندما تستطيع الرشكة إثبات قيامها بدفع الفاتورة وأن تكون التكاليف متوافقة مع ما طلبت الحصول عىل
الدعم من أجله .نظ ًرا ألنه يتم دفع اإلعانة الحقًا ،يجب أن تكون قاد ًرا عىل إثبات أن االستثامر يتم متويله وأنك ستتمكن
من الوفاء مبتطلباتك خالل فرتة االنتظار.

كيف ُيكنني التقديم؟

يتم قبول الطلبات إلكرتونياً فقط عرب www.minansokan.se

امللحقات التي يجب أن يتم إرفاقها يف الطلب دامئًا
شهادة تسجيل الرشكة
ميزانية املكاسب والخسارة ( )resultatbudgetوميزانية السيولة (.)likviditetsbudget
يجب أن تكون قادرا ً عىل إثبات الطريقة التي تخططها من أجل الربحية يف الرشكة وكيف خططت ليك تتمكن الرشكة من
دفع فواتريها الحالية.
إذا كان عمر الرشكة أقل من سنتني ،فيجب عليك أيضً ا إرسال خطة عمل ( )affärsplanتصف الخدمة أو املنتج الذي تبيعه،
وأين وكيف ستقوم ببيعه واملبالغ التي ُيكنك الحصول عليها مقابل ذلك.
إذا كان عمر الرشكة أكرث من عامني ،فيجب عليك أيضً ا إرسال تقارير الحساب السنوية ( )årsredovisningarnaخالل
العامني املاضيني.
إذا كنت تقوم بإدارة نشاط يتطلب تصاريح خاصة ،فيجب أيضً ا إرفاقها.

إذا كنت بحاجة إىل املساعدة
إذا كنت بحاجة إىل مساعدة للحصول عىل مزيد من املعارف حول كيفية إدارة الرشكات ،أو الحصول عىل املشورة بشأن
فكرة عملك أو كيفية قيام الشخص بتعبئة طلب إعانة دعم الرشكات ،فريجى زيارة  Verksamt.seملزيد من املعلومات
والعثور عىل املستشارين يف البلدية التي تعيش فيها.
ُيكنك العثور عىل خطة عمل بسيطة باللغات السويدية والعربية واإلنجليزية عىل

www.almi.se/Skane/Dokument/Enkel-affarsplan-pa-arabiska-och-engelska

هل تحتاج إىل املساعدة يف تعبئة
طلب التقديم خاصتك؟
أو رمبا لديك أسئلة حول إعانة دعم الرشكات الصغرية ()mikrostöd
أو رمبا خدمات دعم أخرى للرشكاتُ ،يكنك إذن االتصال بنا:
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