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 ١- ماذا تفعل عندما ینفذ المال

 ماذا أفعل لتقلیل المصاریف والمشاكل المالیة؟

 ال داعي للذعر. تجنب اإلصالحات السریعة. انظر إلى الصورة الكبیرة لوضع عملك. یتخذ الناس قرارات سیئة عندما یشعرون-

  بالذعر

 ال تأخذ قرًضا سریًعا  (pikavippi) حتى إذا كان یبدو سهًال. إنها أموال باهظة الثمن و ستقودك إلى مشاكل في المستقبل.-

 ضع خطة لمدة 6 أشهر وسیناریوهات مختلفة للمستقبل المحتمل لكیفیة تطور مبیعاتك وحاجتك إلى المال. خطط لما علیك فعله اآلن-

 وماذا ستفعل إذا لزم األمر.

 ناقش واقترح خطة دفع جدیدة مع البنك أو الجهة التي قمت باالقتراض منها. االن المؤسسات مرنة أكثر من قبل بسبب الوضع الحالي-

 تحقق مما إذا كان یمكنك  التقدیم على  المنح من Business Finland أو ELY Center أو البلدیات (مزید من المعلومات أدناه).-

-vero.fi قم بتغییر قیمة ضریبة الدخل عبر الرابط 

-EYL & TYEL اطلب وقت إضافي من مؤسسات التأمین 

 غیر أو قم بإلغاء عقودك مع مزودي الخدمة لشركتك. على سبیل المثال الطلبات االسبوعیة للخضروات أو الخبز-

 قم بطلب تخفیض اإلیجار مؤقتًا من الشركة المالكة أو صاحب المكان-

 هل تعمل بطریقة التعامل المالي من شركة الى شركة B2B؟ إذا كنت قد قمت ببیع منتجات إلى عمیل ولكنهم سیدفعون لك في وقت-

  الحق أو یواجهون تحدیات في دفع الفواتیر ، فیمكنك بیع فواتیرك إلى شركة التخصیم الخاصة بالفواتیر

 (laskurahoitus). یدفعون لك المبلغ الذي تنتظره منك على الفور من عمیلك ویواصلون إصدار فاتورة لعمیلك األصلي. تكلف

 خدمتهم 2-10٪ من المبلغ األصلي للفاتورة.

  بعض شركات العمولة على الفاتورة:-

Rahoittaja،   Arex،  Rahoittamo ،  Svea  

http://www.vero.fi/
http://www.vero.fi/
http://www.vero.fi/
https://rahoittaja.fi/
https://arex.io/
https://www.rahoittamo.com/
http://www.svea.com/
http://www.svea.com/


 
 

 أعطي إجازة ١٤ یوم غیر مدفوعة األجر الى موظفیك.  یرجى االنتباه الى ان قانون  حالة  الطوارئ یعطیك الصالحیة لتقلیص عدد-

  الموظفین مع فترة زمنیة أقل مما تم االتفاق علیه في العقد العمل

 

 قم باالتصال على خدمة الدعم لدى Yritys Suomi Talousapu رقم الهاتف 00358295024882 اللغة االنكلیزیة ایام-

  الثالثاء-الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا الى الرابعة بعد الظهر. الخدمة مجانیة!

 

 

 

 السؤال:أنا في الحجر الصحي لمدة اسبوع حالیًا واضطریت إلغالق عملي بسبب ذلك. هل یمكنني التقدیم على طلب معونة من مؤسسة كیال؟

 الجواب: نعم, من الممكن أن تستحق عدة أنواع من الدعم. على موقع االلكتروني لمؤسسة الكیال kela.fi یمكنك:

 

  - التقدیم على دعم المرض او االجازة المرضیة

  - التقدیم على معونة المرض بناء على قسم األمراض المعدیة

  - یمكنك التقدیم على دعم البطالة من الكیال بالتاریخ الذي قمت بإغالق فیه شركتك

  - ال یمكنك الحصول على معونة خاصة اذا قامت السلطات أو جهة حكومیة باغالق شركتك ..

 

 

 

 اماكن التقدیم للحصول على الدعم المالي لشركتك إذا كنت في وضع اقتصادي صعب بسبب

:COVID-19 فیروس 
 

 هناك العدید من المنظمات والشبكات التطوعیة التي تقدم المساعدة مجاًنا في ملء النماذج وتقدیم طلبات تمویل األعمال. ال تضیع أموالك لدفع

 شركة للقیام بذلك نیابة عنك.

 

 

https://www.kela.fi/web/en


 

  ١- البلدیات:

 یمكن لرجال األعمال وأصحاب الشركات الصغیرة  (toiminimi) التقدم بطلب للحصول على دعم ألزمة فیروس كورونا بمقدار 2000 €

 حسب بلدیة تسجیل الشركة لغایة 30.9.2020.

 

 بصورة عامة ، المنحة هي لدفع اإلیجارات والفواتیر والمصروفات األخرى للشركة. في بعض الحاالت ، قد یكون من الممكن-

 استخدامها أیًضا من أجل راتب صاحب المشروع. إذا تم استخدام المساعدة لتغطیة تكالیف تشغیل الشركة ، فلن تؤثر على إعانة

 البطالة من كیال ، ولكن إذا تم استخدام المساعدة لرواتب صاحب المشروع ، فقد تؤثر على ذلك. في بعض المدن مثل هلسنكي ، ال

 یمكن استخدام منحة البلدیة لدفع الراتب لرجل األعمال

 هذه منح ولیس علیك سدادها.-

 لكل مدینة نموذج طلب خاص بها ، لذا تحقق من الموقع االلكتروني الخاص ببلدة شركتك (حیث تم تسجیلها).-

-newcohelsinki.fi :دعم مدینة هلسنكي 

 

 

:(ELY مركز) ٢- مركز التنمیة االقتصادیة والنقل والبیئة لتطویر العملیات  

 یمكن للشركات الصغیرة (بحد أقصى 5 موظفین) والتجار الوحیدین (toiminimi) بأكثر من 5 موظفین التقدم بطلب للحصول على تمویل
 لتطویر األعمال من مراكز التطویر بحد اقصى 10000 یورو إلجراء تحلیل الموقف او 100000 یورو كحد األقصى لمشروع التطویر.

 ال یمكنك تقدیم طلبات المنح من هذه المؤسستین في نفس الوقت Business Finland و ELY. علیك أن تختاراحداهما بناًءا على-
 نوع شركتك أیهما أكثر مالءمة لك.

-Ely-keskus :لمزید من المعلومات  

 

  شرح اكثر تفصیال عن كیفیة التقدیم لهذا النوع من الدعم:

 

 س: من یستطیع التقدیم على الدعم؟ أو لمن هذا الدعم؟

 ج: هذا الدعم للشركات المسجلة في فنلندا في كل المجاالت ماعدا قطاع الزراعة والغابات, قطاعات الثروة السمكیة

 س: هل توجد شروط معینة للتقدیم؟

 ج: نعم, هناك شروط للتقدیم, مثًال أن یكون كادر او موظفي الشركة یتراوحون بین ١-٥ موظفین (شركة صغیرة). ان تكون الشركة تعرضت
 . الى توقف مفاجئ بسبب اوضاع كورونا

  س: أنا شركتي شركة خاصة صغیرة  (toiminimi) هل استطیع التقدیم؟

 ج: نعم یمكنك التقدیم بشرط ان تكون شركتك قد قامت بتوظیف أكثر من ٥ أشخاص

https://newcohelsinki.fi/en/sole-entrepreneurs/
http://www.ely-keskus.fi/en/web/ely-en/poikkeustilannerahoitus


 
  س: أنا شركتي شركة مساهمة محدودة (oy) هل استطیع التقدیم؟

  ج: ال, ولكن هناك نوع آخر من الدعم سنشرحُه الحقًا

 س: ما الذي یغطیه هذا الدعم؟ كیف استخدمُه؟

 ج: هذا الدعم هو لتغطیة التكالیف التشغیلیة, و لیس ألجل الربح انما لتغطیة التكالیف فقط. اي یجب تقدیم كل المستمسكات المطلوبة لتغطیة
  التكالیف ویجب معرفة تفاصیل صرف الدعم بحیث ال یتبقى منها شیئًا بعد االزمة

 س: كم هو مقدار الدعم؟

 ج: مقدار الدعم یصل إلى ٢٠٠ ألف یورو بشرط تقدیم اثباتات االحتیاج للمبالغ المذكورة. ولمجال النقل الحد األعلى هو ١٠٠ ألف یورو

 س: ماهو مقدار الدعم وكیف یمكنني التصرف بِه؟

 ج: یوجد هناك موضوعین یمكنك صرف الدعم فیهما. اوًال: تحلیل الوضع او خلق خدمة جدیدة لمشروعك. مثًال توقف صالون حالقتك,
 وترغب في دراسة وتحلیل وتنفیذ خدمة توصیل حالقة منزلیة. قیمة الدعم لهذا النوع هو ١٠ االالف یورو بشرط ان تكون التكلفة تغطي ٨٠٪

  من قیمة الدعم, هل تم ایصال الفكرة؟

 س: كال, هل یمكنك الشرح اكثر؟

 ج: على سبیل المثال إذا كان هناك شخصان یعمالن في الشركة (مثال رجل األعمال + موظف واحد) ، فسیتم تحدید مبلغ المساعدة على النحو
 التالي: شخصان × 2000 یورو + 50٪ تكالیف غیر مباشرة = 6000 یورو ، سیتم دفع 80٪ منها على شكل منحة یساوي قدرها 4800

 .یورو

 س:  ما هو النوع الثاني الذي یمكنني صرف الدعم فیه؟

 .ج: النوع الثاني یذهب على شكل مصاریف تنمیة االختراع خدمات جدیدة, الدفع لموردي الخدمة الیك, إعادة تنظیم وتطویر العمل

 س: ما هي التكالیف التي من الممكن تغطیتها بالدعم الثاني؟

 ج: الرواتب الفعلیة لموظفي الشركة العاملین في المشروع ، بما في ذلك الرواتب الفعلیة ألصحاب المشاریع

 التكالیف الناشئة عن استخدام الخدمات الخارجیة والخبراء ، بما في ذلك تدریب الموظفین> یمكن قبول تكالیف الخبراء الخارجیة التي تصل
 إلى 60،000 یورو

 المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة المتعلقة بتطویر المنتج

 التكالیف غیر المباشرة محسوبة على أساس الرواتب (بما في ذلك مساهمات صاحب العمل) حتى ٪50
 س: كیف اقدم على الدعم؟

Sahkoinenasiointi.fi :ج: التقدیم یتم  اونالین عبر الرابط التالي 

 المعلومات باللغة الفنلندیة, ننصحك بطلب مساعدة من شخص یتكلم اللغة الفنلندیة لمساعدتك

 

 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi


 

Business Finland ٣- التقدیم عبر  

 یمكن للشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم المحدودة (oy و oyj و ay و ky و osk) التي یعمل لدیها ما بین 6 و 250 موظًفا-

 التقدم بطلب للحصول على تمویل (بحد أقصى 10000 یورو) لتطویر األعمال على سبیل المثال لتخطیط أنشطة تجاریة جدیدة

  وسالسل التورید البدیلة وإعادة تنظیم اإلنتاج وطرق العمل في حالة فیروس كورونا.

-Business إذا كنت قد حصلت على تمویل التنمیة ، فیمكنك بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على تمویل آخر لتنفیذ خططك من 

 Finland ، كحد أقصى. 100000 €.

 هذه منح ولیس علیك سدادها.-

-Business Finland :التقدیم عبر اإلنترنت هنا 

 

Finnvera -٤  

 یمكن أن توفر Finnvera (ضمانات) عند التقدم بطلب للحصول على قرض مصرفي.-

 اطلب أوًال عرًضا للحصول على قرض من مصرفك واطلب من البنك التقدم بطلب للحصول على دعم من Finnvera لك. تكالیف-

 ضمانات Finnvera كحد أقصى. 1،75٪ من قیمة قرضك المصرفي.

 فكر قبل التقدم بطلب للحصول على قرض مصرفي. هل یمكنك دفعها في المستقبل؟ إذا لم یكن ذلك ممكًنا ، فمن األفضل عدم-

 الحصول على قرض وإغالق عملك. عندما تنتهي جمیع األعمال الورقیة مع شركتك ویكون الوضع أفضل بالنسبة لألعمال ، یمكنك

 بدء شركة جدیدة.

-Finnvera :مزید من المعلومات 

 

Kela -٥  

 یمكن لرجال األعمال الذین ال یستطیعون الحفاظ على عملهم بسبب فیروس كورونا أو الذین یقل دخلهم عن 1089،67 € / شهر-

 التقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة المؤقتة من Kela دون إغالق العمل.

 المساعدة المالیة هي 724 € شهریا لفترة 16.3.-30.6.2020. ُیطلب من رواد األعمال التسجیل في مكتب TE كباحثین عن-

.Kela عمل ومن ثم یمكنهم تطبیق إعانة البطالة من 

 قد یكون لرجل األعمال ذو الدخل المنخفض الحق في بدل السكن العام والمساعدة االجتماعیة من كیال. إذا كان الدخل الخاص بك-

 سیئ ، فقم بالتقدیم على موقع كیال على اإلنترنت. هذه هي الطریقة الوحیدة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك أنت وعائلتك الحصول على

 هذه المزایا االجتماعیة.

-kela.fi :َقٍدم ُهَنا 

https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/online-services
https://www.finnvera.fi/eng/growth/current-news-for-smes/current-news-for-smes
https://www.kela.fi/web/en/unployment-benefit-corona


 
 

  كیفیة إغالق شركتك بشكل دائم:
 نقول: "إنك ال تعرف شیًئا عن ریادة االعمال إال بعد عیش اإلفالس". لیس من العار إغالق شركة. یمكنك بدء عمل جدید في-

 وقت الحق.

 یمكنك إیقاف عملك مؤقًتا لفترة من الزمن. یجب علیك اإلبالغ عن انقطاع األعمال إلى إدارة الضرائب باستخدام النماذج هنا:-

ytj.fi 

 یستغرق إغالق شركة بشكل دائم وقًتا في فنلندا ، خاصًة للشركات المحدودة (OY) ، والتي تستغرق 5 أشهر على األقل. بعد-

 إغالق شركة بسبب اإلفالس عملیة أسرع.

 تعتمد إجراءات وتكالیف إنهاء العمل على الشكل القانوني للشركة (شركة محدودة ، تاجر وحید ، إلخ.). بالنسبة لشركة ذات-

.(toiminimi)  مسؤولیة محدودة ، فإن تكلفة األوراق اإللزامیة تتجاوز 400 یورو ، وهي مجانیة بالنسبة للتاجر الوحید 

 خطوات إغالق العمل:-

 تنظیم اجتماع عام رسمي لشركتك وفًقا للوائح الشركة ، واتخاذ القرار بشأن إغالق الشركة ، وكتابة محضر اجتماع رسمي-

 حول القرارات بالتوقیعات.

 قم بعمل الكشوف المالیة النهائیة. من المحتمل أنك بحاجة إلى كاتب حسابات للقیام بذلك.-

-YTJ ytj.fi أغلق عملك بإبالغ المسجلین الرسمیین في 

 إذا أفلست ، قم بتقدیم التماس اإلفالس إلى محكمة محلیة. یمكنك الحصول على المساعدة من أمین المظالم اإلفالس-

konkurssiasiamies.fi 

 یجب علیك تخزین جمیع عقودك ومسك الدفاتر لمدة ال تقل عن 10 سنوات ، وفًقا للقانون. الحظ أنك قد تحصل على فواتیر-

 من مكتب الضرائب أیًضا بعد إغالق عملك. ال یزال یتعین علیك دفعها.

-PRH prh.fi :مزید من المعلومات 

 

Suomi.fi   

  إیقاف شركة / دلیل / إفالس / إجراءات إفالس

 

 

https://www.ytj.fi/en/index/notifications/notificationsofchanges.html
https://www.ytj.fi/en/index/notifications/notificationsofterminationofbusiness.html
https://www.konkurssiasiamies.fi/en/index.html
https://www.prh.fi/en/kaupparekisteri/lopettaminen/osakeyhtio/selvitystila.html
https://www.suomi.fi/company/changes-and-crisis-situations/closing


 

  ٢- ماذا تفعل مع الموظفین
 

 نصائح للقیادة الجیدة في األزمات
 عدم الیقین والخوف هما أكبر التحدیات التي یواجهها الموظفون خالل وقت األزمة. للحد من هذه ، ابق موظفیك على اطالع دائم-

 على وضع عملك. قدم تحذیًرا مبكًرا إذا بدا لك أنه یجب علیك تقلیل ساعات العمل أو تسریح األشخاص.

 الثقة هي أهم شيء في القیادة أثناء األزمات. الثقة مبنیة على االنفتاح وإظهار التعاطف واالهتمام والقدرة على قیادة موظفیك إلى-

 المستقبل.

 اسمح للموظفین بالتعبیر عن عواطفهم (اإلحباط والخوف وما إلى ذلك) واالستماع إلى أفكارهم. االستماع أكثر أهمیة من إعطاء-

 اإلجابات الصحیحة.

 شجع واعِط ردود فعل إیجابیة للحفاظ على جو العمل جیًدا حتى لو كان الجمیع مشغولین للغایة أو إذا لم یكن هناك عمل كاٍف.-

 

 إذا لم تتمكن من إبقاء موظفیك في العمل وتحتاج إلى التسریح:
 إذا لم یكن لدیك ما یكفي من العمل أو لم یعد بإمكانك دفع رواتب للموظفین بعد اآلن ، یمكنك السماح لهم بالرحیل مؤقًتا عن طریق-

 التسریح. عقد العمل ال یزال سارًیا مع موظفیك لكنهم ال یعملون وال تدفع راتًبا. إذا كان من الواضح أنه ال یمكنك تقدیم عمل لهم في

 المستقبل أیًضا ، یمكنك فصل موظفیك وینتهي عقد العمل معهم.

 

  أرسل اشعار باالجازة غیر مدفوعة الراتب عبر البرید أو االیمیل الى موظفیك.-

 

-PAM بالعادة, یجب أن تقوم بهذا اإلجراء عاالقل ١٤ یوم قبل الیوم المحدد لبدء اإلجازة, ولكن بعض النقابات مثل نقابة الخدمات بام 

 قد وافقت انه اصحاب الشركات یستطیعون اعطاء اشعار االجازة قبل ٥ أیام من موعد االجازة المحدد اعطاءه.الرابط أدناه باللغة

  الفنلندیة للقرار وماذا یتطلب االشعار.

 یجب على صاحب العمل دفع الراتب خالل األیام التي استلمت بها التبلیغ ولغایة تاریخ بدء االجازة الغیر مدفوعة الراتب رسمیًا,-
  حتى وان الشركة قد اغلقت او توقفت نشاطاتها قبل تاریخ بدء االجازة.

 تتوقف الشركات أو صاحب العمل عن دفع الراتب من تاریخ موعد بدء اإلجازة المرضیة یجب على الشركة تبلیغ موظفیها بالتقدیم-
 للعاطلین عن العمل في مكتب العمل الفنلندي. بعدها یستحق الموظف التقدیم على دعم البطالة.

 



 
 یمكن للشركات ارجاع موظفیها للعمل بعد انتهاء االجازة الغیر مدفوعة الراتب عند قطع اإلجازة. ال یمكن للشركة طلب من-

 الموظفین العمل مؤقتًا خالل فترة اإلجازة. اذا كانت االجازة غیر مدفوعة الراتب مؤقتة فیجب كتابة تاریخ معین النتهاء فترة

 اإلجازة. كما ذكرنا في البوست سابقًا یجب تبلیغ الموظفین قبل أسبوع عمل (٥ أیام) باالجازة الغیر مدفوعة الراتب. لمعلومات اكثر

Työsuojelu.fi 

 

  كیف یمكنني حمایة موظفي وزبائن شركتي من عدوى فیروس كورونا؟
 

  هذه عدة نصائح عامة قد تكون مفیدة لك في ادارة مشروعك في وقت العدوى.
 

 یجب التأكد من التعقیم والنظافة على مستوى عالي في شركتك, قم بتذكیر الجمیع بغسل أیدیهم وارتداء قفازات طبیة. قم بتقدیم معقم-
  یدوي یحتوي على نسبة من الكحول.

  یمكنك اعطاء االرشادات للموظفین بإبقاء مسافة كافیة عند التخاطب أو المخالطة مع الزبائن.-
 یمكنك استحداث نظام ساعات عمل مختلف عن نظام ساعات العمل السابقة قبل فیروس كورونا. وذلك لتقلیل خطر اصابة موظفیك-

 بالعدوى اثناء استخدامهم وسائل النقل العامة في أوقات الذروة في أیام العمل الرسمیة. على سبیل المثال فتح شركتك في الساعة ١١
  صباحًا بدل الساعة ٨ صباحًا سوف یتم تجنب أوقات الذروة عند االنتقال.

  یجب التأكد من بقاء الموظفین في المنزل إذا كانت لدیهم أعراض المرض او اي مرض اخر.-
 في حالة وجود شك في انتقال العدوى الى أحد من موظفیك. یجب التأكد من اتصالك بمركز األمراض والعدوى في منطقتك واخبارهم-

  باألمر.
  اسأل جمیع موظفیك باستمرار عن أحوالهم. الجمیع یحتاج الى صدیق للتحدث معهم في هكذا أوقات عصیبة.-

 
ttl.fi :لمعلومات اخرى واكثر تفصیل یمكنك االطالع على االرشادات المقدمة من قبل المركز الوطني للصحة والسالمة البیئیة  

 

 

:COVID-19 ماذا تفعل إذا مرضت أنت أو موظفك أو قد یكون لدیك أعراض 

 یمكن الى Kela دفع بدل مرض األمراض المعدیة عندما ُیطلب من رجل األعمال االبتعاد عن العمل ، أو عزله أو عزله لمنع انتشار-

 األمراض المعدیة ، مثل فیروس كورونا إذا مرض رجل األعمال مع المرض ، فلدیه الحق في بدل المرض الذي تدفعه كیال.

 التوصیة هي بقاء الموظفین في المنزل بمجرد ظهور األعراض دون زیارة الطبیب للحصول على شهادة. تبدأ فترة بدل المرض (1-

 + 9 أیام) عندما یخبر الموظف صاحب العمل عن المرض.

https://www.tyosuojelu.fi/%E2%80%A6/employment-relationship/lay-offs
https://www.ttl.fi/en/fioh-coronavirus-instructions/


 
 یجب على صاحب العمل دفع راتب الموظف حتى نهایة الیوم التاسع من المرض. إذا استمر المرض لفترة أطول ، یمكن للموظف-

 التقدم بطلب للحصول على بدل المرض من كیال. یعتمد المبلغ على راتب الموظف.

 یجب على صاحب العمل دفع راتب الموظف حتى نهایة الیوم التاسع من المرض. إذا استمر المرض لفترة أطول ، یمكن للموظف-

 التقدم بطلب للحصول على بدل المرض من كیال. یعتمد المبلغ على راتب الموظف.

-kela.fi :مزید من المعلومات هنا 

 

 

  ٣- كیف تقوم بادارة شركتك في الوقت الحالي والمستقبل

 نصائح عن محاولة اجتیاز ازمة كورونا الصحاب المشاریع

 حاول التواصل مع شركة التأمین الخاصة بك مثل YEL, TYEL وشركات الدفع األخرى التي یجب الدفع لها شهریًا وبین لهم ان مشروعك
 قد تضرر بسبب ازمة كورونا وانك سوف تتاخر بالدفع. اآلن هم اكثر مرونة بالتعامل واكثر استعدادا للتساهل في أمور الدفع؟

 
 

 - بعض الشركات حولت مكاتبها الى غرف أمنة ممكن ان یعمل من خاللها الكثیر من رواد األعمال (مصممین, مترجمین.. الخ)
 

 - یمكنك االنضمام الى كروب osta pieneltä ألصحاب الشركات الصغیرة الحجم والمتوسطة: یوجد اسئلة واجوبة بهذا الخصوص,
Osta pieneltä .معلومات قانونیة, ضریبة, ومواضیع اخرى تتعلق في فیروس كورونا 

 
 

 - انظر الى الوضع كفرصة الیجاد زبائن جدد, خلق منتجات أو خدمات قد تساعد الناس في هكذا اوضاع خاصة وحریة التنقل محدودة جدًا.
 مثًال ؟

 
 - هل تستطیع توصیل منتجك او خدمتك عبر االنترنیت أو التوصیل مباشرة الى الزبون. على سبیل المثال حالقة منزلیة أو توفیر خدمة

 التوصیل المنزلي… الخ ؟
 

 - هل تستطیع عمل كارتات هدایا لخدمتك أو منتجك في الوقت الحالي ویمكنك توصیل هذه الخدمة أو أن الزبون یمكنه الشراء بعد انتهاء موسم
 فیروس كورونا ؟

 
 - هل تستطیع صنع منتج او خدمة لكبار السن أو االشخاص الذین یعانون من أمراض مزمنة والذین أجبروا على مالزمة المنزل ؟

 
 - هل تستطیع خلق منتج او خدمة لالباء الذین یعملون حالیًا من منازلهم حیث یتوجب علیهم تدریس أطفالهم, رعایة أطفالهم , الطبخ, التنظیف؟

 

https://www.kela.fi/web/en/sickness-allowances-infectious-disease
https://www.facebook.com/groups/ostapienelta/?hc_location=ufi


 
 - هل تستطیع تقدیم خدمة الى الناس الساكنین في نفس البنایة التي تسكن بها انت؟

 
 - هل یمكنك تغییر وتحویل منتجك وخدمتك الى كورس عبر االنترنیت, الناس حالیًا مهتمین جدًا باستغالل اوقات فراغهم في القراءة والتعلم؟

 
 - هل یمكنك تحویل منتجك أو الخدمة التي تقدمها الى تجربة ممتعة یمكن للناس استخدامها او تجربتها مع وجود قیود في الحركة؟

 
 - إذا كنت من اصحاب المطاعم. هل یمكنك تقدیم خدمة take-away او التوصیل المنزلي.. یجب علیك اعالم وابالغ زبائنك بهذِه الخدمة؟

 تحدث مع مرشد أو مستشار أعمال للحصول على أفكار وإیجاد حلول. یمكن لـ Startup Refugees و NewCo Helsinki و
 Suomen Yrittäjät أن یمنحك الدعم باللغة اإلنجلیزیة والفنلندیة والعربیة.

 

  كیفیة العثور على أفكار لمنتجات وخدمات جدیدة:

 

 هل یمكنك جعل منتج أو خدمة أفضل وأرخص أو أسرع أو أصغر من منافسیك؟ هل یمكن استخدام مادة أو عملیة أو طریقة جدیدة-

 لتسلیم منتج؟

 تحدث إلى عمالئك وأصدقائك وجیرانك وشركاء عملك وغیرهم من رجال األعمال.-

 استعارة فكرة من مجال عمل آخر وتطبیقها على موقف جدید.-

 ٪20 من الشركات الفنلندیة التي تصنع منتجات جدیدة وتتعاون مع منافسیها في تطویر المنتجات. هل یمكنك فعل الشيء نفسه وإنشاء-

 شيء أفضل مما یمكنك القیام به بنفسك؟

 تذكر أن مراكز ELY و Business Finland تقدم اآلن منًحا للشركات على وجه التحدید لتطویر منتجات وخدمات وعملیات-

 جدیدة.

 بعض المنتجات الجدیدة المضحكة التي ابتكرها رواد األعمال خالل COVID-19 وخلقوا مبیعات:-

 كعكة تشبه لفافة ورق التوالیت-

 تي شیرت و قبعات فیروس كورونا-

 أكواب البیرة موقعة من صاحب الحانة-

 

 
 
 
 
 



 

 هل فتح متجر على شبكة اإلنترنت هو الجواب؟

 

 فكر جیدًا هل أنت حقا بحاجة إلى متجر عبر اإلنترنت. المتجر اإللكتروني ال یناسب كل أنواع األعمال ، إنه خیار جید إذا كان لدیك-

 بالفعل قائمة جهات اتصال بعمالئك یمكنك اإلعالن عن متجرك الجدید عبر اإلنترنت.

 تقدم العدید من منصات المتاجر عبر اإلنترنت فترة بدایة مجانیة اآلن. تحقق من اتفاقیاتها وما هو الثمن بعد التجربة المجانیة لتجنب-

  المشاكل.

 یمكن العثور على متجرك الجدید عبر اإلنترنت بسهولة في Google فقط بعد 6-12 شهًرا من بدایته. للحصول على أفضل النتائج-

 في وقت أقرب ، یجب علیك شراء إعالنات Google أو استخدام وسائل التواصل االجتماعي للتحدث عن متجرك.

 إذا كان لدیك عناوین برید إلكتروني لعمالئك ، فبدًال من إنشاء متجر عبر اإلنترنت ، یمكنك إرسال رسائل برید إلكتروني تسویقي-

 لعمالئك.

 یستخدم الناس الكثیر من الوقت في وسائل التواصل االجتماعي اآلن. یمكنك االعالم عن منتجاتك أو خدماتك واحًدا تلو اآلخر على-
 سبیل المثال على صفحتك على Facebook بالصور أو مقاطع الفیدیو القصیرة.

 
- 

 

 ٤- نصائح ألصحاب المطاعم والمقاهي والحانات

 یعتقد الكثیرون أن صناعة المطاعم ستتغیر بشكل دائم بسبب فیروس كورونا. هل یمكنك صنع مستقبلك اآلن من خالل اإلبداع؟-
 تنجو فقط المطاعم التي یمكن أن تكون مرنة و تتكیف مع الوضع الجدید. هل یمكنك تطویر وجبة جدیدة تعمل بشكل جید مع األطعمة-

 الجاهزة وتوصیل الطلبات للمنازل؟ هل یمكنك االستمرار في البیع بعد فیروس كورونا؟ على سبیل المثال ، بدأ مطعم حائز على
 نجمة میشالن في إعداد السوشي للوجبات الجاهزة فقط ألنه من السهل تحضیرها وتعبئتها ونقلها.

 تبیع بعض أسواق K وجبات جاهزة من المطاعم المحلیة. یمكنك أن تطلب هذه الفرصة من K-market المحلي.-
 بدأت بعض المطاعم في بیع الطعام وفًقا لوزنه للعائالت لمساعدتهم في إطعام األطفال الذین ال یحصلون على الطعام في المدرسة.-
 یبیع أحد المطاعم طعاًما جاهًزا من نافذته.-
 ال تحتاج بالضرورة إلى متجر عبر اإلنترنت: یمكنك تلقي الطلبات عبر الرسائل النصیة (SMS) واطلب من العمالء الدفع عن-

 طریق Mobilepay مقدًما.
 یمكن استخدام میزة المطعم (lounassetelit ، وقسائم الغداء) أیًضا لدفع قیمة خدمة التوصیل إلى المنزل حتى 31.8.2020.-

vero.fi :مزید من المعلومات في مكتب الضرائب 
 

 

 

 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/ravintoetua-voi-tilap%C3%A4isesti-k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-my%C3%B6s-ruoan-kustannuskuljetuksiin/%D8%9FfbClidjIr1__


 

  ٥- روابط الحصول على المعلومات
 

Business Finland  

Centre for Economic Development, Transport and the Environment 

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)  

Finnvera 

Kela  

Ministry of Finance  

NewCo Helsinki  

Suomen Yrittäjät / Entrepreneurs in Finland  

TE Office  

http://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/home/
http://www.ely-keskus.fi/en/web/ely-en/
http://www.ttl.fi/en/fioh-coronavirus-instructions/
http://www.finnvera.fi/eng/growth/current-news-for-smes/current-news-for-smes
https://www.kela.fi/web/en/corona
http://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus
http://newcohelsinki.fi/en/corona/
http://www.yrittajat.fi/en/news/621352-corona-virus-frequently-asked-questions-and-answers-entrepreneurs
http://www.te-palvelut.fi/te/en/information/use_te_services/news/2020-04-08-02/index.html

