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١- ماذا تفعل عندما ینفذ المال 

ما یجب القیام بھ لتقلیل المشاكل المالیة: 

ال داعي للذعر. تجنب الحلول السریعة. انظر إلى الصورة الكبیرة لوضع عملك. یتخذ الناس قرارات خاطئة عندما 
یصابون بالذعر. 

ال تأخذ قرًضا سریًعا (pikavippi). إنھا أموال باھظة الثمن وستقودك إلى مشاكل في المستقبل. 

ضع خطة لمدة 6 أشھر وسیناریوھات مختلفة حول كیفیة تطور مبیعاتك واحتیاجاتك المالیة في المستقبل. خطط لما 
یجب علیك فعلھ اآلن وماذا ستفعل إذا لزم األمر. 

اتصل بالمصرف الذي تتعامل معھ للتفاوض بشأن خطة سداد جدیدة لقرضك ولمعرفة الخیارات األخرى المتاحة لھم 
لتخفیف حالتك. 

تحقق مما إذا كان یمكنك تقدیم منح من Business Finland أو ELY Center أو البلدیات (مزید من المعلومات 
أدناه). 

 vero.fi قم بتغییر مبلغ الضریبة المدفوعة مسبًقا في

 .(TYEL) ومعاشات العمل YEL اطلب وقًتا إضافًیا لدفع رسوم تأمین

تغییر أو إنھاء عقدك مع المقاولین من الباطن. 

اتصل بالمالك واطلب خفض اإلیجار مؤقًتا. 

حافظ على مخزونك صغیًرا. إذا كنت قد أصدرت أوامر لم تصل بعد ، فحاول التفاوض لتغییر طلباتك. 

حاول الحصول على دفعة مسبقة لمنتجك ، خاصًة إذا قمت بتصنیعھ أو تصنیعھ وفًقا للطلبات. من الجید التحقق من 
 .Bisnode و Suomen Asiakastieto Oy المعلومات االئتمانیة للطلبیات الكبیرة مقدًما لتجنب المشاكل من

تفاوض على مزید من الوقت لدفع الفواتیر. 

ھل تقوم بعمل B2B؟ إذا كنت قد قمت ببیع منتجات إلى أحد العمالء ولكنھم سیدفعون لك الحًقا أو واجھتك تحدیات 
في دفع الفواتیر ، فیمكنك بیع فواتیرك لشركة تحصیل الفواتیر (laskurahoitus). إنھم یدفعون لك المبلغ الذي 
تنتظره من عمیلك على الفور ویستمرون في فاتورة عمیلك األصلي. تكالیف خدمتھم 2-10٪ من المبلغ األصلي 

للفاتورة.

١

http://www.vero.fi/en/e-file/mytax/


 Svea و Rahoittamo و Arex و Rahoittaja :بعض شركات تحصیل الفواتیر

تسریح الموظفین. 

اتصل مجانا بخدمة االستشارة المالیة Yritys Suomi Talousapu Tel. +358 295024882 ، خدمة اللغة 
اإلنجلیزیة یومي الثالثاء والجمعة من الساعة 9.00 إلى 16.00. 

من أین تحصل على التمویل: 

جرب حملة تمویل جماعي لمساعدة عملك على تجاوز األوقات الصعبة. المنصة التي تقدم ھذه الخدمة: على سبیل 
 .Mesenaattiو Sisumarket المثال

تقدم مراكز ELY و Business Finland منًحا للشركات لتطویر منتجات وخدمات وعملیات جدیدة. تحقق من 
مواقع الویب الخاصة بھم لمزید من المعلومات. 

ھناك العدید من المنظمات وشبكات المتطوعین التي تقدم المساعدة مجاًنا في ملء النماذج وتقدیم طلبات تمویل 
األعمال. ال تضیع أموالك عن طریق الدفع لشركة للقیام بذلك نیابة عنك. 

كیفیة إغالق العمل بشكل دائم: 

نقول: "إنك ال تعرف شیًئا عن األعمال التجاریة إال بعد أن تعیش حالة إفالس". لیس من العار إغالق عمل تجاري. 
یمكنك بدء عمل جدید في وقت الحق مرة أخرى. 

یمكنك مقاطعة عملك مؤقًتا لفترة من الوقت. یجب علیك اإلبالغ عن توقف العمل إلى إدارة الضرائب باستخدام 
النماذج ھنا. 

یستغرق إغالق شركة بشكل دائم وقًتا في فنلندا ، خاصة بالنسبة للشركات المحدودة (OY) ، والتي تستغرق 5 أشھر 
على األقل. إغالق الشركة بسبب اإلفالس ھو عملیة أسرع. 

تعتمد إجراءات وتكالیف إنھاء العمل على الشكل القانوني للشركة (شركة محدودة ، تاجر وحید ، إلخ). بالنسبة لشركة 
ذات مسؤولیة محدودة ، فإن تكلفة األعمال الورقیة اإللزامیة تزید عن 400 یورو ، وبالنسبة للتاجر الوحید 

(toiminimi) فھي مجانیة.
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https://rahoittaja.fi
https://arex.io
https://www.rahoittamo.com
https://www.svea.com/fi/fi/start/
https://sisumarket.sharetribe.com
https://mesenaatti.me/en/
https://www.ytj.fi/en/index/notifications/notificationsofchanges.html
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خطوات إغالق العمل: 

قم بتنظیم اجتماع عام رسمي لشركتك وفًقا للوائح الشركة ، واتخذ القرار بشأن إغالق الشركة ، واكتب محضر اجتماع رسمي 
حول القرارات مع التوقیعات. 

قم بإعداد البیانات المالیة النھائیة. من المحتمل أنك بحاجة إلى محاسب للقیام بذلك. 

 .YTJ أغلق عملك بإبالغ السجالت الرسمیة في

إذا أفلست ، قم بتقدیم التماس إفالس إلى محكمة محلیة. یمكنك الحصول على مساعدة من محقق شكاوى اإلفالس. 

یجب علیك تخزین جمیع العقود الخاصة بك ومسك الدفاتر لمدة ال تقل عن 10 سنوات ، وفًقا للقانون. الحظ أنھ قد تحصل على 
فواتیر من مكتب الضرائب أیًضا بعد إغالق عملك. ال یزال یتعین علیك الدفع لھم. 

 suomi.fi و PRH :مزید من المعلومات

٢- ماذا تفعل مع الموظفین 

نصائح للقیادة الجیدة في األزمات: 

عدم الیقین والخوف ھما أكبر التحدیات التي یواجھھا الموظفون في أوقات األزمات. لتقلیل ذلك ، اجعل موظفیك على اطالع 
دائم بوضع عملك. أعط إنذاًرا مبكًرا إذا بدا أنھ یتعین علیك تقلیل ساعات العمل أو تسریح األشخاص. 

الثقة ھي أھم شيء في القیادة أثناء األزمة. الثقة مبنیة على االنفتاح وإظھار التعاطف واالھتمام والقدرة على قیادة موظفیك إلى 
المستقبل. 

كن إنساًنا واسمح لموظفیك بالتعبیر عن مشاعرھم (اإلحباط والخوف وما إلى ذلك) واالستماع إلى أفكارھم. أن یتم االستماع 
إلیك أكثر أھمیة من إعطاء اإلجابات الصحیحة. 

شجع وقدم مالحظات إیجابیة للحفاظ على جو العمل جیًدا حتى لو كان الجمیع مشغولین جًدا أو إذا لم یكن ھناك عمل كاٍف.

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-down-a-company/guide/bankruptcy/bankruptcy-proceedings
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إذا لم تتمكن من إبقاء موظفیك في العمل وتحتاج إلى التسریح: 

إذا لم یكن لدیك ما یكفي من العمل أو لم یعد بإمكانك تحمل رواتب موظفیك ، فیمكنك السماح لھم مؤقًتا بالتسریح من 
العمل. عقد العمل ال یزال سارًیا مع موظفیك لكنھم ال یعملون وال تدفع راتًبا. إذا كان من الواضح أنك ال تستطیع أن 

تعرض علیھم العمل في المستقبل أیًضا ، فیمكنك طرد موظفیك وینتھي عقد العمل معھم. 

قدم خطاب إشعار تسریح أو برید إلكتروني إلى موظفیك قبل 14 یوًما على األقل من بدء التسریح 

اكتب في إشعار التسریح: 

سبب التسریح 

إذا توقف العمل بشكل كامل أو إذا توقفت ساعات العمل - عند بدء التسریح 

كم من الوقت یستمر (یمكنك إعطاء تقدیر) 

یجب علیك دفع الرواتب خالل األیام التي أعطیت فیھا إشعار التسریح حتى یبدأ رسمًیا - حتى لو تم إغالق عملك في 
وقت سابق. تتوقف عن الدفع ویتوقف الموظفون عن العمل عندما یبدأ التسریح. شجع الموظفین المسرحین على 

التسجیل كباحثین عن عمل في مكتب - تي والتقدم بطلب للحصول على بدل بطالة. 

علیك إنھاء التسریح إذا كنت ترید عودة موظفیك إلى العمل. ال یمكنك أن تطلب من موظفیك العمل مؤقًتا أثناء 
التسریح. ینتھي التسریح المؤقت في التاریخ المحدد في إشعار التسریح. یجب إخطار الموظفین الذین تم تسریحھم 

حتى إشعار آخر قبل أسبوع واحد على األقل مسبًقا ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك 

Työsuojelu.fi :لمزید من المعلومات

https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/lay-offs
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٣- كیف تقوم بادارة شركتك في الوقت الحالي والمستقبل 

اعتني بنفسك: 

ھناك أمل طالما لدیك مفاتیح باب شركتك. 

حافظ على الروتین الطبیعي. اعتن بنومك وتناول طعاًما صحًیا ومارس الریاضة. 

احصل على دعم األقران وشارك مشاعرك مع رواد األعمال اآلخرین. قد یكون لدیھم نصائح جیدة لك حول كیفیة 
إدارة مشاكلك. 

ھناك العدید من المتطوعین المحترفین في مجال الصحة النفسیة یقدمون الدعم والمساعدة مجاًنا: 

Kriisipuhelin باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة 09-2525 0113 من اإلثنین إلى الثالثاء الساعة 15.00-11.00 ، 
األربعاء 13.00-16.00 و 17.00-21.00 والخمیس 10.00-15.00 ، والفنلندیة 09-2525 0111 مفتوح 

 24/7

 .mentorisi.fi على موقع Suomen Yrittäjät مرشدو األعمال في

انضم إلى مجموعات Facebook لرواد األعمال للحصول على المعلومات ودعم األقران واإلجابات على أسئلتك: 

• Entrepreneurs of Finland 

• HEI – Helsinki Entrepreneurs International FB page 

• HEI – Helsinki Entrepreneurs International FB group 

• Finnish International Entrepreneurs 

اعتني بعمالئك: 

العمالء یصنعون عملك. ال تضغط على الناس للشراء وال ترسل رسائل یائسة. بدالً من ذلك ، أخبر ما تفعلھ اآلن 
وكیف یمكن أن تساعد منتجاتك أو خدماتك عمالئك في حیاتھم الیومیة. قد یشترون منتجاتك الحًقا. 

ھل یمكنك تقدیم شيء مجاًنا اآلن وأنت تستفید منھ أیًضا؟ 

نفذ كل مھام التسویق والبیع التي لم یكن لدیك وقت للقیام بھا سابًقا. قم بتحدیث موقع الویب الخاص بك وصفحات 
.Youtube الوسائط االجتماعیة. إذا كنت ال تعرف كیفیة العثور على مقاطع فیدیو تعلیمیة من

https://www.mentorisi.fi/mentorit/
https://www.facebook.com/entrepreneursoffinland/?eid=ARAQsnzAlQ7s7XOlmJ_H_sZWFV-MEH2e_UCYWvHcrE3MepJivsPhbnIpBq-WXJIU5W_tKF6Nl8syZw9A
https://www.facebook.com/HEI2016/?eid=ARBKVrkL3kOgyiFpLdhvofQ-VXvksl3_AhOTS90bHep5QEsk8lycnw8p7_HzgapcgCBHXJEPu8y3rXF0
https://www.facebook.com/groups/274792519521896/
https://www.facebook.com/groups/544701129267045/?source_id=281523996677


٦

كیف تجد أفكاًرا لمنتجات وخدمات جدیدة: 

انظر إلى الموقف باعتباره فرصة للعثور على أنواع جدیدة من العمالء وإنشاء منتجات وخدمات جدیدة من شأنھا أن 
تساعد األشخاص أو الشركات في حیاتھم الیومیة. 

ھل یمكنك جعل منتج أو خدمة أفضل أو أرخص أو أسرع أو أصغر من منافسیك؟ ھل یمكنك استخدام مادة أو عملیة 
أو طریقة جدیدة لتقدیم منتج؟ 

تحدث إلى عمالئك وأصدقائك وجیرانك وشركائك في العمل ورجال األعمال اآلخرین. 

ما األشیاء / المشاكل التي تزعجك في حیاتك الیومیة؟ من المحتمل أنك لست الوحید. 

استعیر فكرة من مجال عمل آخر وقم بتطبیقھا على موقف جدید. 

٪20 من الشركات الفنلندیة التي تصنع منتجات جدیدة ، تتعاون مع منافسیھا في تطویر المنتجات. ھل یمكنك أن 
تفعل الشيء نفسھ وأن تصنع شیًئا أفضل مما یمكنك أن تفعلھ بنفسك؟ إلنشاء خدمات جدیدة أو للوصول إلى 

مجموعات عمالء جدیدة مًعا؟ 

استخدم مساحة المتجر أو الماكینات لغرض جدید یساعد في الحصول على إیرادات إضافیة. على سبیل المثال ، قامت 
بعض الفنادق بتحویل جزء من غرفھا إلى مكاتب عمل عن ُبعد خالل فیروس كورونا. 

اعثر على طریقة جدیدة للوصول إلى عمالئك عبر اإلنترنت وفي وضع عدم االتصال. تذكر أن تخبر عمالئك عن 
قنوات البیع والتوزیع الجدیدة. 

قد یكون تطویر شيء جدید ھو الشيء الذي تحتاجھ اآلن لتجلب لك األمل والطاقة في وسط موقف صعب. 

 Startup Refugees، NewCo Helsinki ، .تحدث مع مرشد أو مستشار أعمال لمناقشة أفكارك
Uusyrityskeskus و Suomen Yrittäjät یمكن أن یقدموا لك ھذا النوع من الدعم باللغات اإلنجلیزیة 

والفنلندیة والعربیة. 

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

كعكة تشبھ لفافة ورق التوالیت 

قمصان وقبعات فیروس كورونا 

أكواب البیرة موقعة من صاحب الحانة



ھل فتح متجر إلكتروني ھو الحل؟ 

فكر إذا كنت حًقا بحاجة إلى متجر على اإلنترنت. ال یناسب كل أنواع األعمال. إنھ خیار جید إذا كان لدیك بالفعل 
قائمة جھات اتصال لعمالئك الذین یمكنك اإلعالن عن متجرك الجدید عبر اإلنترنت. 

توفر العدید من منصات المتاجر عبر اإلنترنت فترات بدء مجانیة. تحقق من اتفاقیاتھم والسعر بعد اإلصدار التجریبي 
 www.holvi.com ، www.etsy.com ، :المجاني لتجنب المشاكل. بعض المنصات

 www.squarespace.com

عادًة ما یكلف كل زر (لنظام الدفع المحمول وأنظمة الخبز عبر اإلنترنت وما إلى ذلك) في متجر عبر اإلنترنت تكلفة 
إضافیة وتكون الفواتیر على أساس شھري. 

یمكن العثور بسھولة على متجرك اإللكتروني الجدید في Google فقط بعد 6-12 شھًرا من بدایتھ. للحصول على 
رؤیة أفضل في وقت أقرب ، علیك شراء إعالنات Google أو استخدام وسائل التواصل االجتماعي للتحدث عن 

متجرك. 

إذا كانت لدیك عناوین برید إلكتروني لعمالئك ، فبدالً من إنشاء متجر على اإلنترنت ، یمكنك إرسال رسائل برید 
إلكتروني تسویقیة إلى عمالئك. 

یستخدم الناس الكثیر من الوقت على وسائل التواصل االجتماعي اآلن. یمكنك التحدث عن منتجاتك أو خدماتك واحدة 
تلو األخرى على سبیل المثال على صفحتك على Facebook بالصور أو مقاطع الفیدیو القصیرة.
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https://www.holvi.com/fi-en/lp/free-business-account/
https://www.etsy.com/sell?ref=ftr
https://www.squarespace.com/ecommerce-website/?channel=pbr&subchannel=go&campaign=pbr-dr-go-row-highgeo-en-squarespace-core-e&subcampaign=(brand-ecommerce_squarespace-shop_e)&utm_source=google&utm_medium=pbr&utm_campaign=pbr-dr-go-eu-en-squarespace-core-e&utm_term=squarespace%20shop&gclid=CjwKCAiAq8f-BRBtEiwAGr3DgRN1AD3YRRvx_oq5PGg_XGlBKlOTTBAC5USZrfcH02S3OBNNy266rxoCklEQAvD_BwE/


 ٤- 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 

Finnish Enterprise Agencies 

Startup Refugees 
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https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/home
https://www.ely-keskus.fi/en/web/ely-en/
https://www.ely-keskus.fi/en/web/ely-en/
https://www.ttl.fi/en/
https://www.finnvera.fi/eng/growth/current-news-for-smes
https://www.kela.fi/web/en/main-page
https://vm.fi/en/frontpage
https://newcohelsinki.fi/en/
https://www.yrittajat.fi/en
https://www.uusyrityskeskus.fi/in-english/
https://startuprefugees.com/about/business-program/

