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شبكة وكاالت المشروعات الفنلندية (Finnish
 )Enterprise Agenciesفي خدمتك
توجد  29وكالة مشروعات في فنلندا بإجمالي  83موقع خدمة
رواد
في أماكن مختلفة في البلد .ويتم تقديم الخدمات إلى َّ
األعمال في المواقع على يد نحو  150من
مستشاري األعمال.
وتشمل الشبكة أيضًا ما يزيد عن  1500خبير أعمال .كما
رواد األعمال الجدد.
تق ّدِم وكاالت المشروعات المساعدة إلى َّ
إذا كنت ترغب في بدء مشروع تجاري ،فعليك االتصال بوكالة
المشروعات المحلية الواقعة بالقرب منك.

إسبو ( EnterpriseEspooوكالة مشروعات منطقة إسبو)
هلسنكي ( NewCo Helsinkiوكالة مشروعات هلسنكي)
منطقة هوفينكا – ريهيماكي YritysVoimala Oy
هامينلينا وكالة مشروعات Häme
إيماترا Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
أوسيما الشرقية Posintra Oy
يوينسو Business Joensuu Oy
يوفاسكوال وكالة مشروعات فنلندا المركزية
أوسيما المركزية Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy KEUKE
كوكوال )Kokkolanseudun kehitys Oy (KOSEK
منطقة كوفوال Kouvola Innovation Oy
منطقة كوتكا-هامينا Cursor Oy
كووبيو وكالة مشروعات منطقة كووبيو
الهتي Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
البينرنتا مدينة البينرنتا – Wirma business services
أوسيما الغربية Novago Yrityskehitys Oy
ميكيلي ( Dynamoوكالة مشروعات منطقة ميكيلي)
أولو وكالة مشروعات منطقة أولو
جاكوبستاد شركة تطوير منطقة جاكوبستاد .Concordia Ltd
منطقة بوري وكالة مشروعات Enter / Prizztech Oy
سافونلينا وكالة مشروعات سافو الشرقية
سينايوكي ( Neuvoa-Antavaوكالة مشروعات بوهيانما الجنوبية)
سافو الداخلية Kehitysyhtiö Savogrow Oy
تامبيري وكالة المشروعات Ensimetri
توركو مركز الخدمات التجارية Potkuri
منطقة – أوسيكاوبونكي Ukipolis Oy
فآسا ( Startiaوكالة مشروعات منطقة فآسا)
فانتا ( EnterpriseVantaaوكالة مشروعات فانتا)
فاركاوس ( Wäläkkyوكالة مشروعات سافو المركزية)
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المقدمة

ريادة األعمال
فكرة جيدة
تجمع ريادة األعمال بين الحرية والمسؤولية .يكون روَّ اد األعمال
مسؤولين عن حياتهم وهم يستخدمون المهارات التي لديهم.
ويتحمل روَّ اد األعمال المسؤولية تجاه المخاطر المتعلقة بعملهم
التجاري ،لكنهم أيضًا يستمتعون بثمار كل نجاحاته .وعلى مدار
األعوام القليلة الماضية ،زاد عدد الراغبين في االتجاه إلى ريادة
األعمال .ويتزايد عدد من يرون أنها أسلوب جيد للعمل وكسب
األموال .كما يتزايد عدد من ينجحون كروَّ اد أعمال.
ينبغي أن تفكر أوالً

ينبغي أن تفكر في ريادة األعمال من وجهات نظر مختلفة قبل
اتخاذ القرار بأن تصبح رائد أعمال .يتطلب تأسيس عمل تجاري
التخطيط الواعي .وستساعدك المناقشات مع الخبراء على جعل
خططك أوضح و على إدراك المخاطر والفرص بشكل أفضل.
كما أن من المهم أن تتعرف على أساسيات العمل التجاري
ولوازمه ومتطلباته .فإن كنت تعرف األساسيات من البداية،
فستعلم كيفية التعامل مع األمور وتج ُّنب التحديات
غير الضرورية.
وكاالت المشروعات الفنلندية في خدمتك

هدف وكاالت المشروعات هو مساعدة أي شخص يفكر في
أن يصبح رائد أعمال .نريد أن ينعم كل شخص ببداية جيدة
كرائد أعمال.
وهذا الدليل سيساعدك على البدء .فهو يق ِّدم المعلومات األساسية
عن ريادة األعمال وقائمة باألسئلة التي ينبغي أن تفكر فيها قبل
أن تؤسس عمالً تجاريًا .ويق ِّدم هذا الدليل أيضًا األدوات التي
يمكنك استخدامها عندما تكون بصدد التفكير في هذه المعلومات.

وقد تم إنشاء هذا الدليل بالتعاون مع شبكة وكاالت المشروعات
الفنلندية والشركات والمؤسسات ذات العضوية بها .وباإلضافة
إلى قراءة الدليل ،ينبغي أن تزور وكالة المشروعات المحلية
بالقرب منك لمناقشة عملك التجاري مع مستشار أعمال .وتتسم
الخدمة التي توفرها الوكاالت بأنها شخصية ومجانية وسرية
للغاية .يمكن لمستشار األعمال أيضًا أن يجعلك تتواصل مع
خبراء في مجاالت متنوعة يمكنك اختبار أفكار األعمال الخاصة
بك معهم.
وبغض النظر عن صغر أو كبر حجم عملك التجاري ،وعما إذا
كنت تحتاج إلى شركاء أم شبكات أم أعمال ،فوكاالت األعمال
أماكن آمنة للبدء.

سوزانا كاالما
مدير اإلدارة
شبكة وكاالت المشروعات الفنلندية

يبلغ عمر شبكة وكاالت المشروعات  30عا ًما في هذا العام – معنا ،أنت في أي ٍد أمينة.
اعثر على أقرب وكالة مشروعاتwww.uusyrityskeskus.fi :
 30عامًا
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وقد سُمي رائد األعمال ميكا بورهونن
رائد األعمال الجديد لعام .2018
اإلبقاء على إنتاج والئج القياس.
نموذج شامل آللة طحن أسطوانية بأداة
قياس مدمجة.

رائد األعمال الجديد لعام 2018

حوَّ لت حيازة عمل تجاري موظ ًفا
إلى رائد أعمال ناجح
بدأ ميكا بورهونن كرائد أعمال في عام  2015حيث اشترى
جز ًءا من شركة موجودة بالفعل .وكان هذا أساس شركته،
.RollTest Measurements and Controls Oy
وتتخصص الشركة في أدوات القياس األسطوانية باإلضافة
إلى الخدمات المتعلقة بآالت الطحن األسطوانية .تميز العمل
التجاري ببداية جيدة ،حيث كان له منتج بالفعل.
صور تينا هارينغ نص مينا يالكانغاس

األسطوانية وتصميمها ،اشترى بورهونن ذلك الجزء من العمل
حقق التوقيت المناسب األحالم
كان ميكا بورهونن من فاركوس يعمل في  RollTest Oyألكثر التجاري وأسَّس شركته .لقد كان بورهونن يفكر في أن يصبح رائد
من  15عامًا .وكانت الشركة تصنع منتجات ميكانيكية ذات معدل
طلب مرتفع .وعندما قررت الشركة إيقاف تصنيع أدوات القياس
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أعمال ألكثر من عشرين عامًا وأتته الفرصة وقتها ليح ِّقق ذلك.
تنتج شركة بورهونن أدوات القياس األسطوانية باإلضافة إلى
الخدمات المتعلقة بآالت الطحن األسطوانية .وعمالؤه هم شركات
الورق والفوالذ .في أثناء العام األول ،سلَّمت الشركة المنتجات
لكل القارات وبلغ صافي مبيعاته مليون يورو تقريبًا.
وكان لدى الشركة سبعة موظفين ،باإلضافة إلى رائد األعمال.
رائد أعمال نموذجي

تلقى بورهونن عند تأسيس العمل التجاري المساعدة من وكالة
المشروعات المحلية .بيا بوتينن ،كانت مدير إدارة وكالة
مشروعات سافو المركزية  ،Wäläkkyوكانت تتابع شركة
بورهونن منذ البداية" .كان لدى ميكا خبرة من الدرجة األولى
في العمل التجاري الدولي .ولقد أبدى أنه يمكن تحقيق النمو عن
طريق اإلصرار والتنظيم .وتلزم تلك الخبرة لخلق وظائف تعزز
التصدير من فنلندا "،تقول بوتينن.
كما أبهر أسلوب بورهونن في ريادة األعمال لجنة المحكمين التي
أسمته رائد األعمال الجديد لعام .2018
"انبهرت اللجنة باإلصرار الذي بدا على رائد األعمال في تطوير
العمل التجاري الموجود بالفعل وإنمائه "،يقول جاري جوكيالمبي،
مدير اإلدارة المتقاعد لوكاالت المشروعات الفنلندية.

"األمر األهم هو أن يفكر العميل فينا عندما يقرر أن يشتري شي ًئا
ما "،يقول بورهونن.
ويقول بورهونن أن أفضل شيء في ريادة األعمال هو الحرية .لم
يكن هناك مفاجآت أو إخفاقات كبرى ألنه كان بالفعل على دراية
ً
خططا مفصَّلة قبل أن يصبح
بالمجال والمنتجات .كما أنه أنشأ
رائد أعمال.
ولدى بورهونن نصيحة واحدة لروَّ اد األعمال المستقبليين.
"من المهم أن تفهموا ما أنتم بصدد الدخول إليه .فإذا انطلقتم إلى
مجال غير معروف بالنسبة لكم ،فقد تجدون أمامكم صعوبات".

عمل المبيعات حول العالم

لقد تطلب نجاح العمل التجاري لبورهونن عمل المبيعات النشط.
فلن يق ُدم العمالء من أنحاء العالم المختلفة إلى فاركوس أو أي
مكان في فنلندا لمناقشة عمليات شراء مع َّداتهم؛ لذا على بورهونن
السفر لمقابلة العمالء .ولذلك فهو يقضي مئات الساعات على
متون الطائرات.
لم تكن الصفقات تتم دوما ً على الفور ،لكن كانت للرحالت مع
ذلك قيمة.

مسابقة رائد األعمال الجديد للعام
•يتم تحديد رائد األعمال الجديد كل عام.
•ويتم تحديد رائد األعمال الفائز من قِبل وكاالت المشروعات
الفنلندية والمكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل وشركة .Varma
•يتم إختيار الفائز من بين الشركات التي تمارس األعمال
التجارية منذ عامين إلى خمسة أعوام والتي تم تأسيسها من
خالل وكاالت المشروعات الفنلندية.
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هل لديك ما
يتطلبه األمر؟
قبل بدء عمل تجاري ينبغي أن تفكر فيما إذا كان
لديك ما يتطلبه األمر لتصبح رائد أعمال .هل
أنت مستعد للعمل بجد من أجل عملك التجاري؟
هل ستستوفي شركتك المعايير التشغيلية
الالزمة؟ إذا كنت تفكر في أن تصبح رائد أعمال،
فسيساعدك مستشارو األعمال في وكاالت
المشروعات الفنلندية.

Kind Of Green Oy
•أسَّست تانيا فريد الشركة في عام .2017
وتبيع الشركة أزياء غير رسمية ُتصنع
بشكل أخالقي ودون مواد تعتمد على
الموارد الحيوانية .وللشركة متجر عبر
اإلنترنت باإلضافة إلى متجر في كاليو،
هلسنكي .عملت تانيا من قبل لدى عالمة
تجارية كبرى في مجال المالبس .وأرادت
أن تروج للتسوق األخالقي في فنلندا فبدأت
عملها التجاري الخاص .وتلقت المساعدة
من وكالة المشروعات فانتا.
اقرأ قصة ريادة أعمال تانيا على موقعنا
اإللكتروني عبر

.www.uusyrityskeskus.fi

تانيا فريد:
"لو لم أكن واثقة بشك ٍل كامل من فكرة
العمل التجاري هذه ،لما وجدت الطاقة
ألصبح رائدة أعمال".
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ما هي ريادة األعمال؟

يحتاج مجتمعنا إلى روَّ اد األعمال بشكل متزايد .فالشركات هي
القوة الدافعة لمجتمعنا .وقد أصبحت ريادة األعمال أيضًا خيارً ا
أكثر جذبًا .فهناك واحد من كل خمسة شباب فنلنديين يفكر في
ريادة األعمال كبديل ألن يصبح موظ ًفا .يقل عمر الكثيرين من
روّ اد األعمال عن  25عامًا .وأحد األسباب هو أن التوظيف
المدفوع لم يعد مضمو ًنا كما كان .تعد ريادة األعمال بديال جيدا،
لكنها التناسب الجميع .قبل أن تصبح رائد أعمال ،عليك التفكير
في النقاط التالية:
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•ما وضعك الشخصي؟
•هل لديك نوعية الشخصية و السمات الفردية األخرى المناسبة
لريادة األعمال؟
•هل فكرتك الخاصة بالعمل التجاري جيدة بما يكفي؟
•أين يمكن أن تجد العمالء؟
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هل يمكنك أن تصبح رائد أعمال؟
الهدف من الشركات هو أن تنجح تحقق األرباح .وتشكل مهارات
رائد األعمال وصفات شخصيته أساس العمل التجاري .يجب أن
يكون لديك المعرفة والمهارات والخبرة في المجال الذي تنوي
العمل فيه .قد تعتمد خبرتك على مهاراتك المهنية ،أو خبرتك
السابقة ،أو تعليمك ،أو هواياتك ،على سبيل المثال.
كما يلزم روَّ اد األعمال أن يكون لديهم مهارات في العمل التجاري.
وتشمل هذه المهارات القدرة على إدارة شركاتهم واتخاذ القرارات
وفهم التسويق .ويمكنك دائمًا تعلُّم المزيد عن مهارات العمل
التجاري .ومع ذلك ،ال يلزمك أن تكون قادرً ا على فعل كل شيء.
يمكنك شراء الخدمات من رائد أعمال آخر .يمكنك ،على سبيل
المثال ،شراء خدمات المحاسبة من شركة محاسبة أو الحصول
على المساعدة في التسويق من وكالة إعالنات.

أساس ريادة األعمال:
الخبرة  +الصفات الشخصية  +مهارات العمل التجاري

مزايا ريادة األعمال
•يمكنك أن تكون مدير نفسك.
•يمكنك أن تقرر بنفسك ما ستفعله.

كما أن صفاتك الشخصية مهمة أيضًا.

•يمكنك التحكم في ساعات عملك.

قبل بدء عمل تجاري ينبغي أن تفكر فيما إذا كان لديك ما يتطلبه
األمر لتصبح رائد أعمال؟

•يمكنك جني أكثر مما تجنيه عند العمل مع شخص آخر.

•هل لديك إصرار؟

•يمكنك أن تحقق طموحاتك.
•يمكنك توظيف اآلخرين.

•هل تعمل بجد وتتميز باإلبداع والجرأة؟
•هل أنت مستعد للمجازفة؟

التحديات التي ستواجهها لتصبح رائد أعمال

•هل تعرف كيف تبيع منتجاتك؟

•من أين ستحصل على تمويل لشركتك؟

•هل يمكنك التكيف مع عدم اليقين؟

•هل أنت على دراية بالتشريع المرتبط بمجال العمل التجاري
الخاص بك؟

تذ َّكر أن من الممكن لريادة األعمال أن تكون مؤقتة .ويمكنها أن
تكون جزءًا من حياتك المهنية.

•هل أنت قادر على تسعير منتجاتك أو خدماتك بشكل صحيح؟
•هل أنت قادر على تسويق منتجاتك بشكل صحيح؟
•هل سيكون لديك وقت فراغ؟
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

الفكرة المبدئية للعمل التجاري
ينبغي أن يكون لديك أوالً فكرة مبدئية عما ستفعله أو تنتجه
شركتك .يمكن أن يكون المنتج عنصرً ا ماديًا أو خدمة أو أن
يجمع بين كليهما.

ومن المهم أن تفكر في كيفية تمييز شركتك من بين الشركات
األخرى في المجال .ولذلك ينبغي بالتالي ،أن تالحظ الشركات
األخرى في المجال ،ومستويات الطلب ،والمنافسة بين الشركات.

إذا أردت بدء عمل تجاري ،ينبغي أن تفكر فيما تجيده .قد يمكنك
استخدام خلفيتك المهنية أو تعليمك .أو ربما تكون لديك موهبة ما
تحبها وتعرف الكثير عنها .ينبغي أن تبدأ عمالً تجاريا ً في مجال
تتمتع بالمعرفة والمهارات فيه.

شراء شركة موجودة بالفعل

يمكن أيضًا أن تبدأ كرائد أعمال عن طريق شراء شركة موجودة
بالفعل .يمكن أن تكون هذه الطريقة هي األسهل للبدء حيث
سيكون للشركة عمالئها ومنتجاتها .ومع ذلك ،من المهم أن تتذكر
أن عالقات العمالء القدامى لن تستمر تلقائيًا .فسيكون عليك كسب
يمكنك أيضًا شراء فكرة عمل تجاري .يمكنك شراء شركة موجودة ثقة العمالء .كما سيقوم رائد األعمال في الغالب بتحسين الشركة
القديمة بطريقة ما.
بالفعل أو عمليات الشركة فقط .يمكنك أيضًا شراء فكرة عمل
تجاري موجودة بالفعل ونموذج تشغيل و أن تصبح متلقيًا لالمتياز.

فكرتك الخاصة
يمكن أن تعتمد فكرتك على خبرتك أو على اختراع جديد .قد
ترتبط خبرتك بمهاراتك المهنية ،أو هواياتك ،على سبيل المثال.
إن أفكار العمل التجاري التي تعتمد على الخبرة نموذجية في
قطاع الخدمات .فعلى سبيل المثال ،يمكن لمص ِّفف الشعر أن
ينشئ صالون تصفيف شعر .كثيرً ا ما تكون هذه طريقة آمنة لبدء
عمل تجاري.
يمكن أن يعتمد عملك التجاري أيضًا على فكرة جديد بالكامل أو
على اختراع .في هذه الحالة يجب على رائد األعمال أن يحدد
كيفية تحويل االختراع إلى منتج نهائي .وقد تكون هذه الطريقة
لبدء عمل تجاري هي األكثر تحديًا .يمكن كذلك أن يكون من
الصعب الحصول على تمويل في البداية.
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عند شراء شركة موجودة بالفعل ،يمكنك شراء
1.1الشركة بأكملها
2.2جزء معين من الشركة

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

3.3عملها التجاري فقط

اإلجابات من مستشار العمل التجاري

4.4جزء من عملها التجاري.

إذا كنت ستشتري عمليات تشغيل شركة ،فلن تنتقل ديونها
القديمة لك .لذا يكون شراء عمليات الشركة أكثر أما ًنا من شراء
الشركة بأكملها.
يوجد العديد من الشركات المعروضة للبيع في فنلندا .يمكنك
العثور على الشركات المعروضة للبيع من خالل مختلف
خدمات بحث.
كما قد ُتعرض الشركات للبيع "دون إعالن" .ولن تعلم في هذه
الحالة باألمر من خالل خدمات البحث.
إذا أردت شراء شركة أو جزء من شركة ،يجب تقييم الوضع
المالي للشركة بشكل مفصَّل .سيكون عليك معرفة إذا ما كانت
عمليات الشركة مربحة أم ال وما إذا كانت حساباتها موثو ًقا بها.
ويمكن لمستشاري وكالة المشروعات ،ومتخصصي اإلدارة
المالية ،والخبراء القانونيين مساعدتك في تقييم وضع الشركة
وتقديم النصيحة العملية إليك.
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كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت فكرة العمل التجاري جيدة؟
"تق ِّدم فكرة العمل التجاري الجيدة حالً للحاجة الحقيقية ،حالً يكون الناس
على استعداد لدفع المال من أجله .ويأخذ هذا الحل التوجهات العالمية
مثل تطور تكنولوجيا المعلومات والمدنية في الحسبان ،أو قد يكون
مختل ًفا عن الحلول التي تق ِّدمها الشركات األخرى .وباإلضافة إلى فكرة
العمل التجاري ،من المهم أن تعثر على الشركاء المناسبين".
سفين النغبين ،وكالة مشروعات منطقة إيماترا
)(Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

األشكال المتنوعة لريادة األعمال
توجد العديد من الطرق لتصبح رائد أعمال أو لتعمل بأسلوب
ريادة األعمال .يمكنك بدء ريادة األعمال "بهدوء" ،على سبيل
المثال كرائد أعمال بدوام جزئي أو بشكل وقتي .كما أن إدارة
عمل تجاري مشترك مع شخص آخر أكثر شيوعًا من ذي قبل،
باألخص بين الشباب.

ريادة األعمال عبر تلقي االمتياز
يُقصد بتلقي االمتياز أن يطور أحد األشخاص فكرة عمل تجاري
ونموذج عمل تجاري ويق ِّدمها إلى شركات أخرى لتستخدمها .في
تنسيق تلقي االمتياز ،تشتري شركتك الحق في استخدام نموذج
عمل تجاري موجود بالفعل .ويخلق هذا شبكة من الشركات ُتدار
بنفس الطريقة ،او بعبارة أخرى سلسلة امتياز .وتشيع الشركات
التي ُتدار كشركات متلقية لالمتياز ،على سبيل المثال ،في مجال
المطاعم .دائمًا ما تبحث سالسل االمتيازات عن روَّ اد أعمال
جدد .لمزيد من المعلوماتُ ،زر .www.ketju.fi
لقد نشرت منظمة حقوق االمتياز الفنلندية اإلرشادات والقواعد
للشركات التي ُتدار في فنلندا .للمزيد من المعلومات:

www.franchising.fi

ريادة األعمال البسيطة

ريادة األعمال بدوام جزئي

أصبحت ريادة األعمال بدوام جزئي إلى جانب الدراسة أو
الوظيفة مدفوعة األجر أكثر شيوعًا .يمكنك كرائد أعمال بدوام
جزئي معرفة ما إذا كان عملك التجاري مربحً ا .سترى ما إذا كان
يمكنك العثور على قدر كا ٍ
ف من العمالء وإذا كان من الممكن
أن تصبح رائد أعمال بدوام كامل .تعد منح المشروعات الناشئة
غير متاحة لروَّ اد األعمال بدوام جزئي .لكن ،يمكنك تلقي منحة
مشروعات ناشئة إذا قررت أن تكون رائد أعمال بدوام كامل.

المشروعات الناشئة

عاد ًة ما تكون المشروعات الناشئة شركات تكنولوجيا مؤسسة
ً
حديثا بفكرة عمل تجاري تحتوي على شيء ما جديد ومختلف.
وكثيرً ا ما تكون العمليات غير مربحة في البداية وممولة من
خالل تمويل المخاطرة .ويعتمد أجر الشركة في ذلك الحين على
أدائها .وكثيرً ا ما تهدف المشروعات الناشئة إلى النمو السريع
والوصول إلى المستوى الدولي.

الشراكة

يمكنك أن تكون شري ًكا في شركة ،األمر الذي يعني أنك تمتلك
جزءًا منها .إن كنت تعمل لصالح الشركة ،يمكن أن يتعلق األمر
بنشاط تنظيمي .ويعتمد هذا على كيفية تقسيم السلطة والمسؤوليات
في نطاق الشركة.

يُقصد بريادة األعمال البسيطة عثورك على العمل الخاص بك
وتحديد األسعار التي تتلقاها في المقابل .لكن ،ستتولى إحدى
ريادة األعمال الجماعية
خدمات الفوترة إرسال الفواتير لعمالئك والدفع لك .وستتولى
ً
أيضًا اإلشعارات التشريعية والمساهمات المق َّدمة إلدارة الضرائب يمكنك أن تبدأ عمال تجاريًا مع أشخاص آخرين .وستكونون حينها
مسؤولون جميعًا عن نجاح الشركة .يمكن أن تنتج ريادة األعمال
وشركات التأمين .وستفرض عليك خدمة الفوترة رسم خدمة.
الجماعية أيضًا عندما تندمج شركتان في شركة واحدة .يمكن أن
يصبح الشركاء في الشركتين شركا ًء في العمل التجاري الجديد.
كما ينبغي لروَّ اد األعمال البسيطة أن يأخذوا تأمين معاش
ويهتم الشباب ،باألخص ،ببدء العمل التجاري معًا .قد يتكون
األشخاص ذوي األعمال الحرة ( )YELإن استوفوا شروط
الفريق من خبراء في عدة مجاالت مختلفة.
التأمين .راجع الصفحة .59
إن كنت عاطالً عندم بدأك كرائد أعمال ،فقد تتلقى مخصصات
بطالة مع َّدلة في أول أربعة أشهر من ريادة األعمال.
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

اإلجابات من مستشار العمل التجاري

رواد األعمال الجدد؟
ما نوع المشكالت التي قد يواجهها َّ
"تتضمن أكثر المعرقالت شيوعًا نقص التخطيط والتسرُّ ع ونقص
المعرفة الضمنية .لكن ،من السهل تج ُّنب هذه األمور .فالخطة السنوية
المعدَّة بعناية تجلب االستقرار للعمليات .وس ُتسهِّل التعامل مع أي
مفاجآت تواجهها .ويتم اكتساب المعرفة الضمنية من خالل الخبرة.
ويمكنك أيضًا اكتساب المعرفة الضمنية عن مجالك عن طريق التحدث
إلى األشخاص الذين لديهم دراية عن المجال .فليس من الضروري أن
يتطلب طرح األسئلة أو المناقشات أي تكلفة".
أنتي كوكيال ،وكالة مشروعات منطقة بوري
)Enter (Prizztech Oy
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

فكرة العمل التجاري
لديك بالفعل فكرة أولية عن عمل تجاري .والخطوة التالية
هي تطويرها إلى فكرة عمل تجاري فعلية.
ينبغي أن تجيب فكرة العمل التجاري الخاصة بك عن ثالثة أسئلة:
1.1ماذا ستبيع؟
2.2لمن ستبيعه؟
3.3كيف ستبيعه؟

ينبغي أن تفكر فيما إذا كان منتجك سيكون ناجحً ا أم ال .هل سيق ِّدم
شي ًئا جدي ًدا؟ هل هو أرخص أو أفضل أو أجمل أو أبسط من
منتجات منافسيك؟ ستحصل على فهم أفضل إذا أجريت مسحً ا
للسوق أو ً
بحثا في السوق أو كلفت طر ًفا ما بإجراء ذلك.

ينبغي أن تكون فكرة العمل التجاري الخاصة بك
قابلة للتطبيق

يتطلب تأسيس عمل تجاري جديد التخطيط الواعي .حينها ستكون
الشركة أكثر نجاحً ا .عند تحليل فكرة العمل التجاري الخاصة بك،
يوجد وجهان عليك وضعهما في الحسبان ،وهما :المجال والمنافسة.
يشير "المجال" إلى مجال العمل التجاري الذي تعمل به شركتك.
تتضمن المجاالت المختلفة اإلنشاء والتنظيف والضيافة.
ف ِّكر في مستوى المنافسة في مجالك .يوجد في بعض المجاالت
العديد من المنافسين الذين يق ِّدمون نوع المنتج نفسه .قد تكون
أرباحك منخفضة وقد يكون عليك تقديم أسعار أقل من المنافسين.
ينبغي أن تحاول أن تأتي بفكرة عمل تجاري ذات منتج جديد
وفريد .حيث سيكون لديك حينها منافسون أقل .لكن ،سيكون من
األصعب أن تعرف إن كان هناك طلب على المنتج و ما إذا كان
العمل التجاري الخاص بك سيكون مربحً ا.
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قبل بدء عملك التجاري ،ينبغي أن تعرف مقدار الطلب على
منتجك .وعلى أساس هذا التحليل ،يمكنك حساب ما إذا كانت
فكرة العمل التجاري الخاصة بك مربحة أم ال.

ف ِ ّكر فيما يلي:
•المنافع للعمالء:
ل َم قد يرغب العميل في شراء المنتج؟
•صورة:
ل َم قد يرغب العميل في شراء المنتج منك؟
•المنتجات:
كيف تختلف عن منافسيك؟
ما سعر منتجك؟
ِّ
كيف ستعبئ منتجاتك وتسلمها؟
•العمالء:
كيف ستصل إلى العمالء؟
ما هو عددهم؟
ما المبلغ الذي سيكونون مستعدين لدفعه؟
كيف سيفضلون الدفع؟
•طريقة العمل:
هل ستصنع المنتجات بنفسك؟
هل ستشتري المنتجات من مقاول فرعي؟
كيف ستسوق منتجاتك وتبيعها؟
•الموارد:
هل ستحتاج إلى مرافق؟
هل ستحتاج إلى أجهزة أو معدَّات؟
من أين ستحصل على المال من أجل البدء؟
هل لديك ما يكفي من المهارة والخبرة؟

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

قبل تأسيس شركة
لتأسيس شركة ،سيكون عليك:
•إعداد خطة عمل تجاري
•الحصول على التمويل
•التخطيط لتسويقك ومبيعاتك
•التخطيط للتسعير الخاص بك.

إميليا أومان:
"كرائدة أعمال ،أنا أفعل
أفضل ما أجيد فعله وما أشعر
بالشغف تجاهه".

Emilia Karenina Oy
•لدى إميليا أومان شهادة في التصميم وعملت كبائعة ومسوقة بصرية في أحد المتاجر .بدأت
في عام  2015بتقديم خدمات التصميم الداخلي كتاجر خاص باإلضافة إلى وظيفتها العادية.
وفي عام  ،2016أنشأت خط التصميم الداخلي الخاص بها EK ،لألطفال .وكان لديها الكثير
من العمل كرائدة أعمال لدرجة أنها أصبحت في عام  2017رائدة أعمال بدوام كامل .وقد
ساعدتها وكالة مشروعات منطقة كووبيو في إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة.
اقرأ قصة ريادة أعمال إميليا على موقعنا اإللكتروني على
.www.uusyrityskeskus.fi
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

خطة العمل التجاري
يمكنك أيضًا إنشاء خطة عمل تجاري على اإلنترنت.
ويمكنك العثور على أدوات مفيدة على:

oma.yrityssuomi.fi
.www.onnistuyrittajana.fi

اإلجابات من مستشار العمل التجاري

ما المقصود بخطة العمل التجاري؟
خطة العمل التجاري هي خطة مكتوبة بخصوص عملك
التجاري .وهي وصف مفصل لكيفية تنفيذك لفكرة العمل
التجاري الخاصة بك .فهي تصف عمليات الشركة وأهدافها
وغاياتها وتمويلها وأرباحها.
تغطي خطة العمل التجاري الجيدة:
•ميزات المنتج
•العمالء
•المنافسة
•تعليم رائد األعمال والتدريب الذي حصل عليه وخبراته
•تسويق المنتج
•األرباح
•المبلغ المالي الالزم للبدء
•مخاطر العمل التجاري

يمكنك أن تثبت أن شركتك ستكون ناجحة من خالل خطة
العمل التجاري الخاصة بك .ستحتاج الى خطة عندما تتق َّدم
لطلب منحة مشروعات ناشئة ،أو إعانات عمل تجاري ،أو
قروض .وستحتاج إليها عند البحث عن مستثمرين ،أو شركاء
في العمل التجاري ،أو مورِّ دين ،أو عند استئجار مرافق.
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كيف يمكن أن يختبر رائد األعمال الجديد الوضع التنافسي في المجال؟
"ينبغي أن يتحقق روَّ اد األعمال الجدد من الشركات األخرى التي تعمل في
المجال نفسه .ومن الطرق الجيدة للقيام بذلك هو استخدام سجل األعمال
التجارية المحلي أو القيام ببحث عبر اإلنترنت عن شركات محلية أخرى
في نفس القطاع .يمكنك أيضًا الحصول على نصائح جيدة من مركز
 ELYالمحلي أو من وكالة المشروعات المحلية .عاد ًة ما يكون لدى تلك
المؤسسات معلومات شاملة عن الشركات في المنطقة".
سنا كانكانبا ،وكالة مشروعات منطقة جاكوبستاد (Oy Pietarsaaren
)seudun Kehittämisyhtiö Concordia

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

أقسام خطة العمل التجاري
 .1وصف فكرة العمل التجاري
صف ما ستبيع ،ولمن ،وكيف .صف الجديد في فكرة العمل
التجاري الخاصة بك والسبب وراء رغبة العمالء في
شراء منتجك.

 .2وصف الخبرة
خبرتك ستدعم عملك التجاري .هل لديك أنت وشركائك التعليم
والخبرة الالزمان؟ صف نقاط قوة خبرتك ونقاط الضعف
فيها .ما نوع المهارات والخبرة التي ال تزال في حاجة إليها؟

 .3وصف المنتج
صف ميزات منتجك ومزاياه وعيوبه .قارن بين منتجك
ومنتجات المنافسين .كيف يختلف منتجك عن منتجهم؟
صف كيف ستقوم بتسعير منتجك.

 .4العمالء واحتياجاتهم
صف هوية عمالئك وأين هم .ما األمور التي سيرون أنها
قيِّمة في منتجك؟ ما احتياجات العمالء التي سيلبيها منتجك؟

 .5المجال والمنافسة
صف مجالك .ما الوضع التنافسي في المجال؟ هل ستجلب
شي ًئا جدي ًدا إلى المجال؟ كيف تختلف عن منافسيك؟ قارن بين
منتجاتك ومنتجات المنافسين المشابهة.

 .6نطاق السوق والتطور
صف السوق الذي ستهدف إليه :مكان محدد ،فنلندا ،أو
أوروبا ،أو العالم بأكمله .حلِّل عدد العمالء والعمالء المحتملين
للتطور .هل يمكن لعملك التجاري التوسع؟ ما العوائق التي
تقف أمام دخولك إلى السوق؟

 .7التسويق واإلعالن
صف كيف ستسوق منتجك .كيف ستجعل العمالء يشترون
منتجك؟ كيف ستستهدف إعالنك؟ كيف تختلف عن اآلخرين؟
ف ِّكر في اسم شركتك وهويتها المرئية .ف ِّكر في تكلفة إنشاء الهوية
المرئية لشركتك.

 .8المخاطر

ينطوي العمل التجاري دوما ً على المخاطر .ال يمكنك القضاء
عليها بالكامل ،لكن يمكنك تقليلها من خالل التخطيط .صف
المخاطر الحالية لشركتك .ما أنواع المخاطر التي ستواجهها
في المستقبل؟ هل يمكن لشخص ما نسخ فكرة العمل التجاري
الخاصة بك؟ كيف سيؤثر الوضع االقتصادي العام في شركتك؟

 .9حقوق الملكية الفكرية
تشير حقوق الملكية الفكرية إلى حماية األفكار ،والتصميمات إلخ.
بحيث ال يمكن آلخرين استخدامها من دون إذنك .أنشئ خطة
بخصوص كيفية حماية حقوقك .للمزيد من المعلومات ،زر الموقع
اإللكتروني للمكتب الفنلندي لتقديم براءات االختراع وتسجيلها
.www.prh.fi
هل ستحتاج إلى اتفاقيات سرية مع شركاء للتعاون معك؟

 .10الحسابات
– حساب التمويل
– حساب األرباح
– حساب حجم المبيعات
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ا َّ
طلع على عينات
الحسابات في الصفحات
التالية.
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 .10الحسابات
أ .حساب التمويل

يحدد حساب التمويل قدر المال الذي ستحتاج إليه في البداية.
ما مبلغ المال الالزم لبدء الشركة؟

كما ينبغي أن يتضمن الحساب أيضًا مصادر التمويل ،مثل
رأس المال ،وإعانات العمل التجاري ،والقروض.
َّ
اطلع على مثال على حساب التمويل أدناه.

ف ِ ّكر فيما يلي ،على سبيل المثال:
•األجهزة
•مبلغ تأمين اإليجار
•رسوم التسجيل
•المخزون األولي المحتمل
•رأس مال العمل (على سبيل المثال ،لمدة  3أشهر)

يلزم رأس مال العمل من أجل دفع المرتبات واإليجار والتأمين
والمدفوعات األخرى ،على سبيل المثال ،قبل أن تجني الشركة
أي أموال.

مثال على حساب التمويل (شركة تنظيف ،تاجر خاص)
متطلبات اإلنفاق
إشعار المشروع الناشئ
وسيلة اإلنتاج

يورو
60
2,000

تركيبات المعدَّات
أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات

500
1,500

مصادر التمويل
حق الملكية
أسهم رأس المال
االستثمارات النقدية الشخصية
المساهمات العينية

4,400
500

القروض من حملة األسهم

سيارة
الهاتف/اإلنترنت

200

القروض

اللوازم المكتبية

300

القروض المصرفية

المساهمات العينية (األجهزة واألدوات واللوازم الموجودة)

500

قروض Finnvera

استثمارات التسويق

800

القروض األخرى

المخزون األولي
رأس مال العمل
االحتياطي النقدي (من أجل أقساط التأمين ،تكاليف المحاسبة ،نفقات االنتقاالت إلخ .قبل بدء سداد
العمالء لفواتيرهم)
إجمال متطلبات اإلنفاق
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1,000
3,200
840
10,900

إجمالي مصادر التمويل

6,000

10,900
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ب .حساب األرباح

يعرض حساب األرباح كم المنتجات التي يجب عليك بيعها لجعل عملك
التجاري مربحً ا .يعرض ما إذا كان من الممكن تحقيق حجم المبيعات وماهية
السعر الصحيح للمنتج.
َّ
اطلع على مثال على حساب األرباح أدناه.

مثال على حساب األرباح (التاجر الخاص)

شهريًا
يورو

شهرا)
سنويًا (12
ً
يورو

1,500

18,000

100

1,200

1,600

19,200

451

5,415

2,051

24,615

27

324

2,078

24,939

0

0

تأمين معاش األشخاص ذوي األعمال الحرة ()YEL

197

2,364

التأمين (التأمين ضد الحوادث لألشخاص ذوي األعمال الحرة والتأمينات األخرى ألنشطة العمل التجاري)

100

1,200

األجور والمرتبات

0

0

مساهمات صاحب العمل

0

0

التكاليف المتعلقة بالمرافق

0

0

30

360

0

0

تكاليف االتصاالت (الهاتف ،اإلنترنت ،إلخ).

80

960

النفقات المكتبية

20

240

تكاليف االنتقاالت والسيارات ،المخصصات اليومية

500

6,000

نفقات التسويق

200

2,400

المحاسبة ،التدقيق ،عوائد الضرائب إلخ.

100

1,200

30

360

100

1,200

1,357

16,284

3,435

41,223

425

5,100

3,860

46,323

926

11,118

4,786

57,441

الربح المستهدف (صافٍ)
(المرتب المستهدف لرائد األعمال كعمليات سحب شخصية)
 +عمليات رد القروض
الدخل بعد الضرائب
 +الضرائب نحو ( %22راجع الصفحة )71
= متطلبات التمويل
 +فوائد القرض ( +أي رسوم ضمان ،إلخ).
أ .هامش التشغيل (مطلوب)
 +التكاليف الثابتة (ضريبة القيمة المضافة )%0

اإلصالحات والصيانة
مدفوعات اإليجار

تمويل البطالة ،رابطة روَّ اد األعمال إلخ.
نفقات أخرى (تولي رسم إشعار السجل التجاري ،ومالبس العمل ،واألدوات ،إلخ).
ب .إجمالي التكاليف الثابتة
هامش المبيعات المطلوب (أ+ب)
 +المشتريات (المواد واللوازم) (ضريبة القيمة المضافة )%0
صافي المبيعات المطلوب
 +ضريبة القيمة المضافة %24
إجمالي المبيعات/المبيعات المفوترة المطلوبة
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ج .حساب حجم المبيعات

يساعدك حساب حجم المبيعات على معرفة كيفية تحقيق أهداف حساب األرباح .ينبغي ،على سبيل المثال ،أن تف ِّكر في مجموعات
العمالء المختلفة .ما المقدار الذي تحتاج إلى بيعه للمجموعات المختلفة؟ ينبغي أن تف ِّكر أيضًا فيما إذا كان يمكنك تقديم خصومات.
أيضًا ،ضع في الحسبان التكاليف المتعلقة بالمنتجات المبيعة.
َّ
اطلع على مثال بخصوص حساب حجم المبيعات أدناه.

مثال على حساب حجم المبيعات (شهريًا)
المنتج

التنظيف
(النهار)

التنظيف (المساء
وعطالت نهاية
األسبوع)

تنظيف النوافذ

تلميع
األرضيات

التنظيف
العميق

عمل آخر

اإلجمالي
ضريبة القيمة المضافة %0

سعر المبيعات
التكاليف
الهامش

€24

€30

€35

€40

€120

€28

€3

€3

€4

€10

€9

€0

€21

€27

 31ساعة

€30

€111

€28

حجم المبيعات

 70ساعة

 25ساعة

 8ساعات

 8ساعات

 8ساعات

 8ساعات

 127ساعة

إجمالي المبيعات

€1,680

€750

€280

€320

€960

€224

€4,214

€210

€75

€32

€80

€72

€0

€469

إجمالي المشتريات
الهامش
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نقاط قوة الشركة وضعفها
(تحليل )SWOT
إن معرفة نقاط قوة الشركة ونقاط ضعفها فكرة جيدة لرائد
األعمال .ما التهديدات التي يمكن أن تعرِّ ض مستقبل شركتك
للخطر؟ ما الفرص التي ستدعم نجاح الشركة؟
يسمح لك تحليل  SWOTبالنظر في نقاط قوة شركتك ونقاط
ضعفها .وسيساعدك على تقييم األمور التي ستؤثر في مستقبل
شركتك واالستعداد لها.

مثال على تحليل :SWOT
نقاط القوة

نقاط الضعف

•المهارة القوية

•التمويالت الشخصية غير الكافية

•الخبرة

•عدم الخبرة كرائد أعمال

•المعرفة عن المجال

•الوضع األسري

•منتج جديد في السوق

•المهارات اللغوية الضعيفة

•جهات اتصال دولية

الفرص

21

التهديدات

•الوصول إلى المستوى الدولي

•رخاء رائد األعمال

•إمكانية النمو الجيدة

•زيادة المنافسة

•المنتجات/الخدمات الجديدة

•التغيرات في التشريع

•مجاالت السوق الجديدة

•الوضع السياسي
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دليل سهل القراءة
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منحة المشروعات الناشئة
يمكن منح منحة المشروعات الناشئة لمن سيكون رائد أعمال بدوام إلدارة الضرائب على
كامل .يمكن أيضًا إعطاء منحة المشروعات الناشئة لمن سيتحول  .www.vero.fi/verovelkatodistusوهي أيضًا متاحة
لدى مكتب الضرائب المحلي بالقرب منك.
من رائد أعمال بدوام جزئي إلى رائد أعمال بدوام كامل .ستؤمِّن
منحة المشروعات الناشئة معيشة رائد األعمال في أثناء المراحل
المبكرة من عمله التجاري .ستتخذ مكاتب ( TEمكاتب التوظيف
شهرً
ا .يتم
يمكن َمنح مِنح المشروعات الناشئة لمدة أقصاها 12
والتطور االقتصادي) القرارات بخصوص منح المشروعات
َمنح مِنح المشروعات الناشئة في البداية لمدة ستة أشهر .لكن ،من
الناشئة .إذا كنت تخطط لبدء عمل تجاري ،فاتصل بمكتب TE
ٍ
الممكن أن تتقدم بطلب لتمديد الفترة .يتم دفع منحة المشروعات
المحلي بالقرب منك واكتشف ما إذا كنت مؤهالً للحصول على
الناشئة مرة في الشهر بأثر رجعي .يجب على رائد األعمال تقديم
منحة مشروعات ناشئة (.)www.te-palvelut.fi
طلب سداد وسيتم سداد منحة المشروعات الناشئة على أساس
الطلب .يُتاح التق ُّدم لطلب منحة مشروعات ناشئة باإلضافة إلى
يجب أال تبدأ عمليات الشركة قبل أن يتخذ مكتب  TEقرارً ا
طلبات السداد على.www.te-palvelut.fi > E-Services :
بشأن منحة المشروعات الناشئة.

من هو المؤهل لتلقي منحة مشروعات ناشئة؟
قد تكون مؤهالً لتلقي منحة مشروعات ناشئة في
الحاالت التالية
إن كانت لديك خبرة كرائد أعمال أو أنك خضعت للتدريب
على ريادة األعمال
ستكون رائد أعمال بدوام كامل
يرى مكتب  TEأن عملك التجاري سيكون مربحً ا.

تق ِّدم بعض مكاتب  TEخدمات تطوير عمل تجاري مجانية.
وهي متاحة لروَّ اد األعمال الذين يتلقون منحة مشروعات ناشئة.

من هو غير المؤهل لتلقي منحة مشروعات ناشئة؟
لن تكون مؤهالً لتلقي منحة مشروعات ناشئة في الحاالت التالية
يرى مكتب  TEأن عملك التجاري لن يكون مربحً ا بما يكفي
من البداية
إن كان من الممكن أن ُتفسد منحة المشروعات الناشئة المنافسة
في المجال
إن بدأت شركتك العمليات بدوام كامل قبل أن يتخذ مكتب TE
قرارً ا بشأن منحة المشروعات الناشئة

يتم التق ُّدم لطلب منح المشروعات الناشئة من خالل مكتب .TE
يجب أن يرافق طلبك خطة عمل تجاري باإلضافة إلى حسابات
متعلقة باألرباح والتمويل .يمكن لمعظم وكاالت المشروعات
أن تعطي مكتب  TEبيا ًنا بخصوص أرباح عمل تجاري ما.
باإلضافة إلى ذلك ،تحتاج إلى تقديم شهادة بالضرائب المدفوعة.
إذا كانت لديك ضرائب متأخرة ،فستحتاج إلى تقديم شهادة دين
ضريبي .يمكن طلب الشهادات من خالل الموقع اإللكتروني
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إن لم تسدد الضرائب أو أي مدفوعات متأخرة أخرى ذات أهمية.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

تبلغ منحة المشروعات الناشئة في عام  2019مبلغ
 32.40يورو في اليوم.

لن ُتعطى منحة المشروعات الناشئة إن كان لدى رائد األعمال
مصدر آخر للدخل (راتب ،أو بدل ،أو مخصصات أخرى).

مخصصات البطالة المعدَّلة
يتم دفع مخصصات بطالة مع َّدلة لمدة العمل بدوام جزئي.
وقد يتلقى رائد األعمال بدالً يوميًا مع َّدالً إن كان رائد أعمال بدوام
جزئي .ويكون العامل الفصل هو عبء العمل ،ال الدخل المتلقى
من العمل التجاري .وسيقرر مكتب  TEإن كان رائد األعمال
مؤهالً لمخصصات البطالة المع َّدلة .يتم سداد المخصصات من
قِبل صندوق بطالة أو من مؤسسة .Kela
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إن كنت عاطالً عندما بدأت كرائد أعمال ،فقد تتلقى
مخصصات بطالة مع َّدلة في أول أربعة أشهر من ريادة
األعمال .بعد هذه الفترة ،يمكنك التق ُّدم بطلب منحة مشروعات
ناشئة إذا كنت ماتزال ال تعمل كرائد أعمال بدوام كامل.
يمكنك أيضًا التق ُّدم بطلب منحة مشروعات ناشئة عندما تؤسس
عملك التجاري.
للمزيد من المعلوماتwww.te-palvelut.fi :

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

تمويل العمل التجاري
عاد ًة ما تحتاج إلى المال عند بدء عمل تجاري جديد .ويعتمد
مقدار المال المطلوب على مجال العمل التجاري للشركة .إذا
كان رائد األعمال يبيع الخبرة الخاصة به (مثل ،خدمات الترجمة
الفورية أو الترجمة) ،فستحتاج الشركة أمواالً أقل في البداية،
ً
مقارنة بما يتطلبه مطعم ،على سبيل المثال.

يمكنك أيضًا أن تطلب قرضًا من األصدقاء أو أفراد األسرة.
ينبغي دائمًا أن يتم االتفاق على القرض ومعدالت الفائدة وفترات
إعادة الدفع كتابيًا.
تق ِّدم  Finnveraقروضًا وضمانات للشركات .سيتولى المصرف
الخاص بك المفاوضات مع .Finnvera

عند إعداد خطة عمل تجاري ،ينبغي أيضًا أن تعد حسابات
التمويل .يجب أن تف ِّكر في مبلغ المال الالزم لبدء الشركة .كما
يمكن للشركات الجديدة تلقي دعم لتطوير العمل التجاري من
سيكون عليك التفكير في المصدر الذي سيأتي منه المال .للمزيد
من المعلومات عن خطط العمل التجاري واألدوات األخرى لروَّ اد مركز  ،ELYأي مركز التطور االقتصادي ،والمواصالت ،والبيئة
( .)www.ely-keskus.fiيعد التمويل للشركات التي تهدف
األعمال الجدد ،زر .oma.yrityssuomi.fi
ً
إلى النمو في األسواق الدولية متاحا ،على سبيل المثال ،من هيئة
رأس المال المملوك
).Business Finland (www.businessfinland.fi
يمكن أن يستثمر روَّ اد األعمال أموالهم وأصولهم األخرى
التمويل لعمل تجاري جديد  /شخص يؤسس شركة
(المساهمات العينية) في شركتهم .ويتم اإلشارة إلى أموال رائد
Finnvera
األعمال وأدواته وأجهزته بالتمويل الذاتي .وتطلب المصارف،
على سبيل المثال ،قدراً محدداً من التمويل الذاتي قبل منح قرض .إن لم يكن لديك الضمانات التي يتطلبها المصرف ،فيمكن
يمكن أيضًا أن يستثمر أصدقاء رائد األعمال وأفراد أسرته المال أن يكون الضمان الجزئي (ضمان البدء) الذي تقدمه مؤسسة
 Finnveraهو الحل .و يتم التق ُّدم لطلبه بواسطة مصرف نيابةً
ً
ونتيجة لذلك ،يمكنهم الحصول
أو األصول األخرى في الشركة.
عن روَّ اد األعمال.
على سهم في العمل التجاري.

التمويل العام

رأس المال المقترض
إن لم يكن لديك ما يكفي من المال ،فستحتاج إلى رأس المال
المقترض ،او بعبارة أخرى الى قرض .تطلب المصارف
ضمانات من أجل القروض .ويعني هذا أن عليك ،على سبيل
المثال ،وضع منزلك أو األصول األخرى كضمان في حال عدم
قدرتك على رد قرضك.
سيتم تحديد معدل أو هامش فائدة للقرض الخاص بك .وتشير الفائدة
إلى المبلغ الذي يجب سداده للمصرف مقابل تقديم القرض .وهامش
الفائدة هو المبلغ الذي يريد المصرف الحصول عليه .يستحق األمر
أن تطلب عروض أسعار القرض من مصارف مختلفة.
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ويهدف الضمان لمساعدة األعمال التجارية الصغيرة ومتوسطة
الحجم الجديدة .وإحدى المتطلبات هي أن يكون قد مر حد أقصى
قدره ثالثة أعوام منذ أن تم إدخال الشركة في السجل التجاري.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يكون المالك أشخاصًا حقيقيين.
يمكن منح ضمان البدء لمشروع فنلندي أو رائد أعمال خاص
مسجَّ ل ،ال لجهة تعاونية.
سيق ِّدم مصرف رائد األعمال طلبًا لضمان البدء من Finnvera
ً
نيابة عن رائد األعمال .ال يلزم رائد األعمال أو الشركة االتصال
بمؤسسة  Finnveraمباشر ًة .يبلغ الحد األقصى لتغطية مؤسسة
 Finnveraللضمان  .%80لكن ،ال يجوز أن يتجاوز مجموع
إجمالي ضمانات البدء  80,000يورو.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

يمكن لشريك في شركة محدودة المسؤولية التق ُّدم لقرض روَّ اد
أعمال من مؤسسة  Finnveraللسداد من أجل أسهم رأس
مال الشركة .يمكن أيضًا أن يُمنح قرض روَّ اد األعمال إلى
مؤسسين متعددين أو حملة أسهم في نفس الشركة .يبلغ الحد
األقصى للقرض للمقترض  100,000يورو .وتلزم نسبة من
التمويل الذاتي تبلغ  %20على األقل من المقترض .للمزيد من
المعلومات.www.finnvera.fi :

إعانة األجور

مساعدة تطوير العمل التجاري

www.te-palvelut.fi

يمكن أن تمنح مراكز  ELYمساعدة تطوير لمساعدة الشركات
على تطوير عملياتها وللقيام بإستثمارات .يمكن أن يكون تطوير
العمليات ،على سبيل المثال ،تقوية الخبرة أو الوصول إلى
المستوى الدولي.

إن وظفت شركتك أحد العاطلين الباحثين عن عمل ،فقد تتلقى
إعانة لتغطية جزء من تكاليف الراتب .إعانة األجور إعانة
تقديرية .قد يمنح مكتب  TEاإلعانة إذا كان لدى الباحث عن
عمل عيوب في مهاراته المهنية .ويعتمد قدر اإلعانة ومدتها
على مدة بطالة الشخص .يجب أن يمتثل أجر الموظف لالتفاقية
الجماعيةُ .تتاح إعانة األجور لعالقات التوظيف الصالحة لمدة
محددة أو ألجل غير مسمى .للمزيد من المعلومات:

اإلجابات من مستشار العمل التجاري

يجب على الشركة وضع مخطط فيما يتعلق بالنشاط الذي سيتم
دعمه وتهيئة خطة له .سيكون على الشركة سداد نصف تكاليف
المخطط على األقل .يجب تقديم مساعدة التطوير قبل بدء العمل
على المخطط.
لمزيد من المعلومات عن متطلبات المخطط:
www.ely-keskus.fi
إعانة العمل التجاري الريفي

إذا أسست عمالً تجاريًا في منطقة ريفية وكنت ال تعمل في
القطاع الزراعي ،فقد تتلقى إعانة عمل تجاري ريفي من
مركز .ELY
وتهدف إعانات العمل التجاري الريفي إلى إنشاء وظائف في
المناطق الريفية .يمكنك استخدام اإلعانة لتغطية تكاليف المشروع
الناشئ أو ،على سبيل المثال ،لشراء أجهزة جديدة أو تطوير
التسويق لديك.
يُرجى مالحظة أنه ليس من الممكن تلقي منحة المشروعات
الناشئة وإعانة العمل التجاري الريفي في الوقت نفسه .للمزيد
من المعلوماتwww.ely-keskus.fi :
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ما الذي يمكن لرائد أعمال جديد فعله للحصول على قرار
تمويل إيجابي؟
"من المهم أن يكون لديك خطة عمل تجاري جيدة .ينبغي أن تشير إلى ما
تخطط لفعله ومن هم عمالؤك .الحسابات السليمة مهمة أيضًا .يجب أن
تشير إلى مبلغ المال الذي ستحتاج إليه وكيف تخطط الستخدامه .بالنسبة
لمقدمي التمويل ،فمن المهم ج ًدا أن يكون لدى رائد األعمال أو الفريق
الخبرة المطلوبة .يمكن أن يحول الفريق الجيد األفكار الضعيفة إلى عمل
تجاري جيد .بينما يمكن أن يدمر الفريق السيئ فكرة محتملة النجاح.
يوها تانر ،وكالة مشروعات منطقة تامبيري Ensimetri

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

التمويل للشركات النامية والتي تخطط للوصول إلى
المستوى العالمي

Team Finland

إذا أرادت شركتك أن تصبح شركة دولية ،بعبارة أخرى أن تعمل
بالخارج ،فقد تحتاج إلى اإلرشاد أو التدريب أو التمويل .ومن
Finnvera
خالل  Team Finlandيمكنك العثور على المعلومات فيما
تق ِّدم ) Finnvera (www.finnvera.fiكذلك التمويل للشركات يتعلق بكل من الدعم والخدمات المُمولة من قِبل الدولة التي يمكن
التي تهدف للوصول إلى األسواق الدولية .وتكون القروض
أن تساعد شركتك.
والضمانات متاحة إذا كانت الشركة ،على سبيل المثال ،تحتاج إلى
التمويل من أجل عمل تجاري دولي أو تريد تقليل مخاطر تجارة
ويتم تقديم أنواع مختلفة من التمويل من قِبل أطراف مختلفة.
الصادرات .يمكن أيضًا االستفادة من تمويل  Finnveraعند
للمزيد من المعلوماتteam.finland.fi :
التفاوض على فترات السداد مع المشترين الدوليين .ويمكن أن
يكون هذا هو العامل الفصل الذي سيختم الصفقة .ينبغي االتصال
أصحاب رأس المال المغامرون ،ورعاة األعمال التجارية،
بمصرفك ومؤسسة  Finnveraفي مرحلة مبكرة في كل القضايا والتمويل الجماعي
المرتبطة بالتمويل لتجارة الصادرات.
يستثمر صاحب رأس المال المغامر أو راعي األعمال التجارية
ً
األموال في شركة ويحصل على أسهم في الشركة (عادة ما يقل
Business Finland
عن  %50من األسهم) .وعاد ًة ما يبيع أسهمه خالل  7-3أعوام.
وكثيرً
تق ِّدم  Business Finlandالتمويل للشركات التي تهدف إلى
ا ما يركز المستثمرون على الشركات التي تهدف إلى
النمو في السوق العالمي .يمكن استخدام التمويل ،على سبيل المثال،
النمو الدولي السريع .يتحمل المستثمر نفس درجة المخاطرة التي
لألهداف التالية:
يتحملها الشركاء اآلخرون ويتلقى مكافأة إن كانت الشركة ناجحة.
ويتم تحديد شروط االستثمار بالتفصيل في اتفاقية الشراكة.
•التخطيط للنمو الدولي

•البحث والتطوير المرتبط بالمنتجات والخدمات ونموذج العمل التجاري
والخبرة وفهم العمالء

وباإلضافة إلى التمويل ،يمكن للشركات االستفادة من خبرة
المستثمرين وشبكاتهم .كثيرً ا ما يجلب المستثمر الكفء المعرفة
العميقة والخبرة لتطوير الشركة .يمكنك ،على سبيل المثال،
العثور على المستثمر المناسب من خالل الموقع اإللكتروني
لرابطة رأس المال المُغامر الفنلندية
).(www.paaomasijoittajat.fi

يتم تقديم التمويل في صورة منحة أو قرض وسيغطي جزءًا من
تكاليف الشركة .يجب أن تكون الشركة قادرة على تمويل جزء
من المخطط بنفسها.

تتزايد شعبية اللجوء إلى التمويل الجماعي .وتتضمن أنواع
التمويل الجماعي المناسبة للشركات القروض والتمويل الجماعي
القائم على االستثمار باإلضافة إلى التمويل الجماعي على أساس
عمليات ما قبل البيع.

•االختبارات والتجريب واإلرشاد
•الحصول على عمليات المسح
•تطوير العمل التجاري لألسواق الدولية.

وتق ِّدم  Business Finlandأيضًا النصيحة واإلرشاد
عند التق ُّدم إلى التمويل األوروبي والدولي اآلخر .للمزيد من
المعلوماتwww.businessfinland.fi/rahoitus :
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في التمويل الجماعي القائم على االستثمار ،تصدر الشركات
أسهمًا أو سندات للمستثمرين .في التمويل الجماعي القائم على
القروض ،تقترض الشركة األموال من العامة وتعد بسدادها
بشروط وأحكام مح َّددة ،إما بفائدة وإما دون فائدة.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

في التمول الجماعي على أساس عمليات ما قبل البيع ،يمكن
للشركات الوصول إلى عدد كبير من المستهلكين لتسويق
منتج جديد.
وكثيرً ا ما يتم السعي إلى التمويل من خالل منصة تمويل
جماعي ترعاها إحدى الجهات الوسيطة للتمويل الجماعي.
تتطلب الوساطة في التمويل الجماعي رخصة أو تسجيل في
سجل سلطة اإلشراف المالي.
قد يكون التمويل الجماعي خيارً ا جي ًدا إذا كانت الشركة ،على
سبيل المثال ،تهدف إلى النمو أو تفكر في إطالق منتج جديد.

خيارات التمويل
التمويل الذاتي :حق الملكية والضمانات لحملة األسهم
القروض (على سبيل المثال ،المصارف أو  :)Finnveraيسدد رائد
األعمال الفائدة
استثمارات رأس المال :يق ِّدم رائد األعمال األسهم في الشركة ويدفع
العوائد على أساس األرباح
التمويل الجماعي :التمويل الجماعي القائم على القروض ،والقائم على
االستثمار ،والقائم على أساس عمليات ما قبل البيع
التمويل العام (على سبيل المثال ،مركز  ،ELYمكتب TE،
:)Business Finland
منحة أو قرض يمكن لرائد أعمال استخدامه ،على سبيل المثال ،لبدء
عمله التجاري ،أو الوصول إلى المستوى الدولي ،أو النمو ،أو االستثمار
إعانة العمل التجاري الريفي :بالنسبة للعمل التجاري الذي ال يعمل في
القطاع الزراعي (مركز )ELY
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

التسويق والمبيعات واإلعالن
كيف تجد العمالء؟

ريادة األعمال هي عمل المبيعات

ينبغي أن تقيم وضع السوق قبل تأسيس عمل تجاري .ما
الحاجات التي ستلبيها شركتك؟

يعد البيع هو العنصر األساسي لتكون رائد أعمال .إن لم يرغب
العمالء في شراء منتجك ،فال يمكن أن تستمر شركتك .تأتي
إيرادات شركتك من العمالء ومن ث َّم من المهم ج ًدا االهتمام
بالمبيعات .يجب أن تكون هوامشك كافية بحيث يمكنك سداد كل
نفقات العمل التجاري الخاص بك.

اعثر على إجابات لألسئلة التالية:
•كم عدد العمالء في منطقتك؟
•من هم منافسوك؟
•بأي شكل تتميز عنهم؟
•بأي شكل يقل مستواك عنهم؟

على أساس هذه المعلومات ،يمكنك أن تقرر ما إذا كان
بدء العمل التجاري أمرً ا منطقيًا.
ستحتاج إلى إجابات لهذه األسئلة:
•من هم عمالؤك؟

دورا أساسيًا في
وتلعب قدرتك على بيع منتجك ً
نجاح شركتك.

يعتمد عمل المبيعات على تحديد احتياجات العمالء

ومن أهم عناصر المبيعات هو التعرُّ ف على احتياجات
العمالء وتوقعاتهم.
عليك أن تتعلم معرفة ما يحتاج إليه عمالؤك .ومن المهم أن يثق
عمالؤك بك .يعد خلق الثقة وتعزيزها باإلضافة إلى التعامل الجيد
مع العمالء عناصر أساسية للمبيعات.

•ما أنواع المجموعات التي يمكنك أن تقسم عمالئك فيها؟

وتتكون عملية المبيعات من مراحل عديدة ،بما في ذلك االتصال
األولي ،وطرح العطاءات ،والمفاوضات ،وإتمام الصفقة.
ينبغي أن تخطط لهذه المراحل المختلفة مقدمًا .ما مقدار الوقت
الذي ستستغرقه المبيعات؟ كيف ستحصل على المعلومات عن
عمالئك؟ كيف ستراقب مبيعاتك؟ مالذي ستحتاجه لتكون ناجحً ا
في المبيعات؟

•ل َم قد يرغب العميل في شراء المنتج منك؟

يمكن تعلُّم مهارات المبيعاتو يمكن شراء المساعدة
في المبيعات

•كم عدد العمالء في منطقتك؟

•كيف ستصل إلى عمالئك؟
•ما المبلغ الذي سيكون العمالء مستعدين لدفعه؟

يمكنك العثور على المعلومات على اإلنترنت أو من خالل وسائط قد تشعر بأن مهارات المبيعات الخاصة بك ليست كافية .يمكنك
دائمًا تعلُّم المزيد .يوجد هنالك العديد من األنواع المتاحة للتدريب
التواصل االجتماعي .يمكنك أيضًا الوصول إلى المعلومات فيما
على المبيعات .يمكنك ،على سبيل المثال ،تحسين مهارات
يتعلق بوضع السوق من خالل وكاالت المشروعات ،ومراكز
ُّ
التفاوض الخاصة بك ،والتعلم عن تحديد األهداف ،وتطوير
 ،ELYومؤسسات ريادة األعمال .يمكنك أيضًا الحصول على
مهاراتك االجتماعية والتقديرية .ستمنحك مهاراتك الثقة بالنفس.
اإلجابات مباشر ًة من العمالء.
و يمكنك طرح األسئلة من خالل البريد اإللكتروني أو عبر المسح
أو المقابالت عبر اإلنترنت .واألمر األهم هو أن تعرف ما إذا
كانت شركتك قابلة لإلستمرار أم ال.
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إلى ريادة األعمال

ويمكنك أيضًا شراء المساعدة من شركة أخرى تق ِّدم خدمات
المبيعات .لكن ،ال تنس أن كل رائد أعمال مسؤول بشكل
شخصي عن عمل المبيعات.

تجري تغييرات لنمط التسويق أو اإلعالن ووسائلهما؟ هل تغيرت
احتياجات عمالئك بسبب تغير في سلوكهم؟ هل غير منافسوك
الطريقة التي يعملون بها؟

ما الفارق بين

كيف تصبح ناج ًحا؟

التسويق واإلعالن؟

إن الهدف من اإلعالن هو التأثير في العمالء وجعلهم يشترون
المنتج .والهدف منه أيضًا هو جعل المنتج معرو ًفا بدرجة أكبر.
من المهم أن تكون اإلعالنات صادقة .إذا ق َّدم أحد اإلعالنات
معلومات خطأ ،فقد ال يأتي العميل مرة أخرى .يتضمن التسويق
كل اإلجراءات التي تروج للمبيعات .يمكن أن يتم تخطيط
التسويق من خالل وضع أربع نقاط في الحسبان:
•ميزات المنتج
•السعر
•موقع التو ُّفر أو البيع
•اتصاالت التسويق.

المنتج

المنتج هو عنصر أو خدمة وميزاتها ،واسم المنتج ،والضمان،
وقيمة االبتكار ،والطرق التي يتميز بها عن المنتجات المنافسة.
السعر

يتأثر سعر المنتج بالمنافسة ،وإدراك العمالء لقيمة المنتج،
وتكاليف اإلنتاج ،والخصومات.
موقع التوفُّر والبيع

إن موقع البيع هو المكان الذي يمكن شراء المنتج منه .يمكن أن
يكون الموقع متجرً ا ماديًا أو متجرً ا عبر شبكة اإلنترنت .هل من
السهل على العميل شراء المنتج؟
اتصاالت التسويق

تشير اتصاالت التسويق إلى كل القنوات التي تخبر من خاللها
الشركة عن منتجها .ويشمل هذا اإلعالن ،والتواصل في موقع
بيع أو عبر اإلنترنت ،وحمالت المبيعات ،والعالقات العامة،
وحديث الناس (أي الرسائل الدارجة بين العمالء) .ستساعد خطة
التسويق الشركة على جعل تسويقها متس ًقا وواضحً ا .ستساعد
الخطة الشركة على تطوير تسويقها ومراقبة تلبيتها لألهداف .إن
لم تكن المبيعات تتزايد ،فينبغي أن تنظر في األسباب .أينبغي أن
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إذا أردت أن تصبح ناجحً ا ،فال بد أن تعرف
مجالك ومنافسيك وأن تتمكن من التميز .إن
الهدف من التسويق هو إظهار كون شركتك
أفضل من بقية الشركات .ومن ث َّم ،فإن التسويق يشكل جزءاً مهما ً
من تخطيط العمل التجاري.
العمالء هم نقطة البداية للتسويق .ويختلف التسويق وف ًقا للعمالء.
لذا ينبغي أن تفكر في هوية عمالئك وكيفية استفادتهم من منتجك.
ركز على عمالئك أكثر من تركيزك على ميزات منتجك.
إن الهدف من التسويق هو العثور على عمالء جدد بينما تحافظ
على قاعدة عمالئك الحالية .ينبغي أن تبذل جه ًدا في إبقاء العمالء
الموجودين بالفعل .فغالبًا ما يكون اكتساب عمالء جدد أغلى كثيرً ا
من
إبقاء العمالء الموجودين بالفعل .سيوصي العمالء الراضون أيضًا
أشخاصًا آخرين بشركتك.
العمالء هم نقطة البداية للتسويق .تعتمد وسائل التسويق
على المجموعة التي تستهدفها.

ح ّدِد المجموعة التي تستهدفها

إن المجموعة التي تستهدفها هي مجموعة العمالء الذين تريد بيع
منتجك لهم .ف ِّكر فيمن ُ
صمِّم منتجك من أجلهم .يوجد العديد من
الطرق لتعريف المجموعة التي تستهدفها .هل منتجك مناسب
بشكل أكبر للشباب أم لكبار السن؟ هل هو مناسب بشكل أكبر
لألشخاص المدنيين أم الذين يعيشون في المناطق الريفية؟

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

ينبغي أن تركز تسويقك على مجموعة مستهدفة محدَّدة.
بهذه الطريقة ستحصل على الحد األقصى من المبيعات
بأقل قدر من العمل .على سبيل المثال ،ينبغي اإلعالن عن
األلعاب في مجلة يقرأها الوالدان مع األطفال الصغار.

اختر قنوات اإلعالن الخاصة بك

ف ِّكر في القنوات المهمة بالنسبة لعمالئك .عرِّ ف نفسك بميزات
وسائط اإلعالن المختلفة .ينبغي أن تكون على دراية بأنه قد
يكون هناك الكثير من االختالفات في أسعار اإلعالن.
نادرً ا ما يكون لدى رائد األعمال الذي يبدأ عمله التجاري للتو
الوقت أو المال من أجل حمالت اإلعالن الكبرى .يق ِّدم اإلنترنت
مجموعة متنوعة من الطرق غير المكلفة لتسويق منتجك .يمكن
أن تكون مرئيًا على شبكة اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني
الخاص بك ،أو متجرك عبر اإلنترنت أو أماكن إعالن أخرى.
يبحث األشخاص عن المعلومات عن المنتجات والشركات عبر
اإلنترنت .يدخل معظم العمالء على اإلنترنت ،لذا فمن المهم
لروَّ اد األعمال أن يكونوا هناك أيضًا .تذكر أن اإلنترنت يُستخدم
من خالل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية أيضًا.
التسويق المباشر هو إحدى الطرق للوصول إلى العمالء .يمكن
أن يوصل رائد أعمال يمتلك مطعم بيتزا اإلعالنات في صناديق
بريد المقيمين المحليين .يشير التسويق المباشر إلى كل األنشطة
التي يتم فيها توصيل اإلعالنات إلى العمالء عن طريق الورق
أو إلكترونيًا.
تنتشر المعلومات سريعًا ،على سبيل المثال ،من خالل الفيسبوك.
ولذلك ،من المهم أن تعامل عمالءك بشكل جيد .إن انتشرت
القصص الجيدة عنك وعن منتجك على اإلنترنت ،فسيأتي إليك
عمالء جدد.

التسويق من خالل وسائط التواصل االجتماعي
إن وسائط التواصل االجتماعي طريقة غير مكلفة لتسويق منتجك.
لكن ،تتطلب وسائط التواصل االجتماعي التحديثات بشكل منتظم.
ينبغي أن يتم التخطيط الستخدام وسائط التواصل االجتماعي من
أجل التسويق بحرص لتحقيق نتائج جيدة.
توجد العديد من قنوات وسائط التواصل االجتماعي.
يعتمد اختيار القناة ،على سبيل المثال ،على عمر عمالئك.
من المنطقي التركيز على القنوات
التي يستخدمها عمالؤك.
ً
محتوى
عند استخدام وسائط التواصل االجتماعي ،ينبغي أن تنتج
جاذبًا للمتابعة وسهل المشاركة .ينبغي أن تكون إيجابيًا ومهنيًا.
سيساعدك هذا على إنشاء صورة إيجابية عن شركتك .لكن ،ينبغي
أن تتجنب اإلعالن المباشر.

التسويق المباشر للمستهلكين
يعد التسويق المباشر صورة من صور التسويق التي يتم التواصل
فيها مع المستهلك مباشر ًة عبر البريد أو الهاتف أو إلكترونيًا.
تعد الشركات مُلزمة قانونا ً بأن تخبر األشخاص عند جمع البيانات
الشخصية عما إذا كانت البيانات الشخصية س ُتستخدم من أجل
التسويق المباشر .وكقاعدة عامة ،يمكن إرسال رسائل التسويق
المباشرة اإللكترونية فقط إلى األشخاص الذين قدموا موافقتهم على
ذلك التسويق .يجب أن يتم إخبار المستهلكين عن المصدر الذي تم
منه الحصول على تفاصيل االتصال الخاصة بهم .للمستهلكين الحق
في منع التسويق المباشر.
لكن ،يمكن للشركات إرسال رسائل التسويق المباشر اإللكترونية
دون موافقة المستهلك إذا تم استيفاء الشروط التالية:
•تم الحصول على معلومات االتصال عند بيع منتج وتعلن الرسالة فقط عن
المنتج نفسه
•يتم استخدام نفس وسيلة التسويق التي تم استخدامها لشراء المنتج (على
سبيل المثال ،يمكن استخدام الرسائل النصية إذا تم شراء المنتج من خالل
رسالة نصية)
•إذا تم إخبار المستهلك في أثناء الصفقة أن الشركة سترسل رسائل تسويق
•إذا تم إخبار المستهلك بوضوح في كل رسالة تسويق إلكترونية أن لديه
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اإلجابات من مستشار العمل التجاري

قنوات إعالن مختلفة لالستخدام:

الجرائد ،والجرائد المحلية
والحرة ،والمجالت

التلفزيون

المحمول

الحق في منع إرسال الرسائل.
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اإلنترنت (على سبيل المثال ،العرض،
والمدونات ،والعالم االفتراضي وعالم
األلعاب ،ووسائط التواصل االجتماعي)

الراديو

األفالم (التسويق المدمج)

كيف يمكن لرائد أعمال جديد تسويق عمله التجاري
بميزانية منخفضة؟
"إذا كنت تريد التسويق لشركتك بفاعلية بميزانية منخفضة ،ينبغي أن
تفكر أوالً في األساسيات :من أنا كرائد أعمال ،وما الذي أعتقد فيه ،وما
قصتي؟ من المفترض أن يكون عميلي؟ ما هو شكل المنافسين وماذا
بشكل أفضل؟ عندما تتمكن من
يفعلون؟ ماذا أفعل بشكل مختلف أو
ٍ
اإلجابة على أسئلة لماذا ومن ،فعندها فقط يمكنك البدء في التفكير في
ماذا وكيف.
من السهل التخطيط إلستراتيجية تسويق إذا فهمت من أنت ومن هم
عمالؤك ولماذا يريدون أن يكونوا عمالءك".
هيلي فوكسيما ،وكالة مشروعات هلنسكي ()NewCo Helsinki

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

التسعير
عند تسعير منتجك ،يجب أن تفكر فيما إذا كان منتجك أرخص
أو أغلى من منتج منافسيك .ما الذي يستعد عمالؤك للدفع مقابله:
الجودة أم خدمة العمالء الجيدة أم الموقع أم الضمانات؟

إذا كنت تبيع الخدمات ،فغالبًا ما يعتمد التسعير على مقدار الوقت
المستخدم .ف ِّكر فيما إذا كان يكفي أن تعطي أجرك في الساعة.

هل يعرف عمالؤك عدد الساعات التي تستغرقها وظيفة
اضبط مستوى السعر الخاص بك بعناية وقم بإنشاء صورة مناسبة محددة؟ يمكنك إعطاء أمثلة على الوظائف المختلفة وأسعارها.
يمكنك أيضًا االتفاق على الحد األقصى للسعر .إنه السعر الذي
لمنتجك .يمكن أن يكون المنتج عالي الجودة أكثر تكلفة.
لن يتم تجاوزه.
من المهم تحديد السعر المناسب في البداية .سيكون من الصعب
رفع األسعار في وقت الحق .تذكر أن العديد من العمالء يتوقعون
يمكنك أيضًا استخدام مجموعة متنوعة من العروض الخاصة.
أن يكون هنالك مجال للتفاوض من حيث األسعار .هذا يعني أنه
وتشمل هذه العروض عروض التقديم وعروض الشراء المبكر
يمكنك تخفيض السعر الخاص بك قليالً إذا طلب العميل ذلك.
واألسعار المخفضة في أوقات معينة .أسعار الغداء في المطعم
هناك أيضًا عمالء يريدون دفع السعر المحدد في قائمة األسعار
وخصومات الحجز المبكر هي أمثلة على العروض الخاصة.
دون أي مفاوضات.
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تأكد من أن تكون أسعارك متوفرة دائمًا لعمالئك .تتضمن قائمة األسعار
الجيدة سعر المنتج ومحتواه .يريد المستهلكون معرفة السعر بما في ذلك
ضريبة القيمة المضافة ( .)VATيهتم العمالء من الشركات بالسعر باستثناء
ضريبة القيمة المضافة ألنه يمكنهم خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة
على المشتريات من ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم.

هامش المبيعات
تحتاج شركتك إلى تبقي أموال من سعر المنتج حتى تتمكن من دفع جميع
نفقات عملك التجاري .هذا هو هامش المبيعات .إذا كان لديك أسعار أعلى،
فإن هوامشك أعلى أيضًا .وفي هذه الحالة ،قد يكون من الكافي بيع عدد أقل
من المنتجات .إذا كنت تبيع منتجك بسعر أقل ،فإن هوامشك ستكون أقل.
وفي هذه الحالة ،سيكون عليك بيع المزيد حتى تكون شركتك مربحة.

مثال التسعير

سعر المنافس
يورو

سعر أقل بنسبة %20
يورو

سعر المبيعات

55.00

44.00

-10.65

-8.52

44.35

35.48

-28.00

-28.00

16.35

7.48

 ضريبة القيمة المضافة %24السعر باستثناء الضريبة
 سعر الشراء (ضريبة القيمة المضافة )%0الهامش
مثال على حساب سعر المبيعات
إجمالي تكاليف المنتج

150.00

 +هامش الربح المستهدف ()%35

80.77

= سعر المبيعات باستثناء الضريبة

230.77

 +ضريبة القيمة المضافة %24

55.38

= سعر المبيعات شامل الضريبة

286.15

مثال:
يقوم منافسك ببيع منتج بقيمة  55يورو .أنت تبيع نفس المنتج بسعر  44يورو .وبعبارة أخرى ،السعر الخاص بك هو
أقل بنسبة  .%20تكاليف المنتج هي  28يورو .هنا يمكنك معرفة مدى تأثير الفارق في السعر على الهامش.
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المجاالت التي تتطلب ترخيص

في فنلندا ،يتمتع كل شخص بحرية المشاركة في األنشطة
التجارية .هذا يعني أنه يمكنك عادة العمل كرائد أعمال بدون
ترخيص من السلطات .ومع ذلك ،في بعض المجاالت ،من
الضروري التأكد من أن عمليات شركتك آمنة للمجتمع والبيئة
والمستهلكين .عند العمل في هذه القطاعات ،ستحتاج إلى ترخيص
واحد أو أكثر أو يجب عليك إرسال إشعار محدد.

التراخيص للعاملين في الرعاية االجتماعية والصحية

يشمل أخصائيو الرعاية الصحية األطباء والممرضات والصيادلة
والقابالت واألخصائيين النفسيين .يشمل متخصصو الرعاية
االجتماعية األخصائيين االجتماعيين والممرضات العمليين
وأخصائيي الدعم المنزلي .إذا حصلت على مؤهالتك في بلد
آخر ،فستحتاج إلى ترخيص لممارسة المهنة في فنلندا .يتم منح
التراخيص بواسطة  .Valviraيحتاج مقدمو الرعاية الصحية
ستحتاج إلى التحقق قبل البدء في عملك ،مما إذا كانت هناك حاجة الخاصون إلى ترخيص من هيئة لتوفير الخدمات .يتم منح
الترخيص من قبل الوكالة اإلدارية الحكومية اإلقليمية ()AVI
إلى تراخيص أو إشعارات .فعلى سبيل المثال ،تحتاج المطاعم
ً
أو  ،Valviraاعتمادا على منطقة التشغيل.
إلى تقديم العديد من اإلشعارات والحصول على تراخيص من
هيئات مختلفة.
إشعارً
ا للبلدية
يتطلب تقديم خدمات الرعاية االجتماعية الخاصة
توجد قائمة في نهاية هذا الدليل (الصفحات  )82-80حيث يمكنك حيث يتم تقديم الخدمات أو ترخيصًا من  AVIأو .Valvira
التحقق مما إذا كنت ستحتاج إلى أي تراخيص وماهي الهيئة التي
المؤسسات الغذائية
تمنحها لك .هناك أيضًا قائمة بالمتطلبات ألولئك الذين يعملون
يتعين على المؤسسات الغذائية مثل المطاعم والمقاهي واألكشاك
في بعض مجاالت األعمال التجارية .يمكنك أيضًا التحقق من
والمحالت تقديم إشعار إلى هيئة الرقابة الغذائية المحلية .إذا تم
التراخيص على ُ .www.suomi.fiتمنح التراخيص بصورة
التعامل مع المنتجات الغذائية القائمة على الحيوانات مثل اللحوم
عامة لفترة محددة .وعادة ما يتم فرض رسوم على الترخيص.
أو منتجات األلبان في مقر العمل ،فيجب الحصول على
موافقة للمنشأة.
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

اإلشعار على أساس قانون حماية الصحة

إذا كنت تنوي إنشاء صالون لتصفيف الشعر أو صالون الحالقة
أو صالون تجميل أو مركز عناية باألقدام أو متجر للوشم ،فيجب
عليك إرسال إشعار إلى هيئة حماية الصحة البلدية.
إذا كنت ستبيع منتجات التبغ ،فستحتاج إلى ترخيص من مفتش
الصحة البلدية.

حقوق الطبع والنشر تحمي الموسيقى ،والصور
الفوتوغرافية ،وغيرها من األعمال

إذا كنت تش ِّغل الموسيقى في مقر عمالئك ،فيجب عليك دفع
تعويض إلى  Teostoو .Gramexيرجى مالحظة أنه ال يمكن
استخدام إصدار سوى  Spotifyالمخصص لالستخدام العام فيما
يتعلق بالعمليات التجارية .للمزيد من المعلومات:

www.teosto.fi
www.gramex.fi

تتوفر جميع التراخيص الالزمة لتشغيل الموسيقى على
.www.musiikkiluvat.fi
إذا كانت شركتك تقوم بنسخ أو مسح المواد المحمية بموجب
حقوق الطبع والنشر (مثل الكتب والمجالت ومقاالت الصحف)،
فيجب عليك الحصول على تراخيص من  .Kopiostoللمزيد
من المعلوماتwww.kopiosto.fi :

قبل تأسيس شركة ،ابحث عن إجابات
لألسئلة التالية:
•هل ستحتاج إلى ترخيص أم هل يتعين عليك
تقديم إشعار أو تسجيل؟
•هل ستتطلب عمليات شركتك موافقة من سلطة
أو مؤهالت مهنية خاصة؟
تحقق من التراخيص المطلوبة والمتطلبات األخرى
على .www.suomi.fi
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إذا كنت ترغب في استخدام صورة أنشأها شخص آخر في كتيب
أو إعالن ،فستحتاج إلى إذن من الفنان أو المصور أو صاحب
حقوق الصورة.
يمثل  Kuvastoالعديد من الفنانين ويمنح تراخيص الستخدام
أعمالهم .للمزيد من المعلوماتwww.kuvasto.fi :
تتوفر الصور أيضًا على اإلنترنت مجا ًنا.
إذا كنت تريد استيراد البضائع ،فستحتاج إلى إذن من الجمارك
الفنلندية .لمزيد من المعلومات ،زر .www.tulli.fi

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

تصاريح وتسجيالت لألجانب

تحدد جنسية الشخص األجنبي التصاريح و/أو التسجيالت الالزمة
عند االنتقال إلى فنلندا .يجب على أي شخص ينتقل إلى فنلندا
تقديم إشعار باالنتقال إلى مكتب التسجيل المحلي إذا كان يخطط
لإلقامة في فنلندا ألكثر من ثالثة أشهر .يجب تقديم اإلشعار خالل
أسبوع واحد من االنتقال .يتطلب التسجيل األول واالنتقال األول
واالنتقال الدائم دائمًا زيارة شخصية لمكتب التسجيل المحلي.
يجب على مواطني االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية
األوروبية التسجيل في دائرة الهجرة الفنلندية .من السهل القيام
بذلك من خالل خدمة Enter Finland
) .(www.enterfinland.fiبعد ذلك ،يجب عليك زيارة مركز
خدمة تابع لدائرة خدمات الهجرة الفنلندية ألغراض تحديد الهوية
وتقديم نسخ أصلية من مستنداتك.
إذا انتقل شخص إلى فنلندا من بلد خارج االتحاد األوروبي/
المنطقة االقتصادية األوروبية ،فسيحتاج عادة إلى تصريح إقامة
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للعمل أو القيام بأعمال تجارية في فنلندا .قد يحتاج الشخص
أيضًا إلى تصريح لتأسيس شركة أو لشغل منصب إداري .يمنح
التصريح المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل.
االنتقال من بلد آخر بالشمال

إذا انتقل مواطن من بلدان الشمال األوروبي إلى فنلندا ،فسيتعين
عليه التسجيل في مكتب السجل المحلي إذا كان يخطط لإلقامة في
فنلندا ألكثر من ثالثة أشهر .دول الشمال هي السويد والنرويج
والدنمارك وأيسلندا .إلثبات هويتك ،فأنت بحاجة إلى جواز سفر
سار أو هوية تعريف بصورة تشير إلى جنسيتك .يجب تقديم
ٍ
إشعار باالنتقال في مكتب السجل المحلي خالل الزيارة نفسها.
مواطنو دول االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية

يجب على مواطني دول االتحاد األوروبي ،سويسرا أو
ليختنشتاين التسجيل في مصلحة الهجرة الفنلندية إذا كانوا
يعتزمون البقاء في فنلندا ألكثر من ثالثة أشهر للعمل أو إدارة

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

عمل تجاري .من السهل القيام بذلك من خالل خدمة Enter
) .Finland (www.enterfinland.fiبعد ذلك ،يجب عليك
زيارة مركز خدمة تابع لدائرة خدمات الهجرة الفنلندية ألغراض
تحديد الهوية وتقديم نسخ أصلية من مستنداتك .تصريح اإلقامة
غير مطلوب .كما يتعين على مواطني دول االتحاد األوروبي/
المنطقة االقتصادية األوروبية التسجيل في مكتب السجل المحلي.

تتم معالجة طلب تصريح إقامة روَّ اد األعمال على
مرحلتين .سيقوم مركز )ELY (www.elykeskus.fi
أوالً باتخاذ قرار أولي بشأن الطلب .وسيقوم بتقييم ما إذا
كان العمل مربحً ا وإن كان سيوفر ما يكفي للمعيشة .يتم
تقييم الربحية ،على سبيل المثال ،على أساس خطة العمل
والعقود األولية والتمويل .بمجرد اتخاذ قرار مبدئي،
ستقوم مصلحة الهجرة الفنلندية بمعالجة الطلب واتخاذ
القرار النهائي.

سيحتاج أي شخص من بلد خارج االتحاد األوروبي/المنطقة
االقتصادية األوروبية إلى تصريح إقامة رائد أعمال لممارسة
األعمال التجارية في فنلندا.

يمكن ألصحاب المشاريع التقدم بطلب للحصول على
تصريح رائد أعمال .ويجب على رائد األعمال المبتدئ
الحصول على بيان إيجابي من Business Finland
قبل تقديم طلب تصريح اإلقامة إلى مصلحة
الهجرة الفنلندية.

األشخاص الذين ينتقلون من دول خارج االتحاد األوروبي/المنطقة
االقتصادية األوروبية

رواد أعمال:
سيُعتبر األشخاص التالين َّ
•تاجر خاص
•شريك في شراكة عامة
•شريك عام في شراكة محدودة (وليس شري ًكا صام ًتا)
•عضو تعاوني مع التزام غير محدود بالمساهمة.
•يجب إدخاله في السجل التجاري.
•شريك يعمل في منصب قيادي في شركة ذات مسؤولية محدودة ويملك
 %30على األقل من أسهم الشركة.

ال يمنح تصريح اإلقامة فقط على أساس امتالك شركة .يشترط أن
يعمل الشخص في الشركة .يجب أن يتم العمل أيضًا في فنلندا.
كقاعدة عامة ،يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح
إقامة قبل القدوم إلى فنلندا .و يمكنك التقدم بطلب للحصول على
تصريح من خالل خدمة Enter Finland
) .(www.enterfinland.fiباإلضافة إلى ذلك ،ستحتاج إلى
القيام بزيارة شخصية ألغراض تحديد الهوية وتقديم نسخ أصلية
من مستنداتك .يمكن أيضًا طلب تصريح إقامة عن طريق تقديم
طلب ورقي إلى السفارة الفنلندية في البلد الذي يعيش
فيه الشخص.
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

أذونات لألشخاص الذين يعيشون في الخارج
قد تحتاج إلى تصريح من المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل
في بعض الحاالت لتأسيس شركة أو لشغل منصب إداري .تعتمد
الحاجة إلى تصريح على شكل الشركة وما إذا كان مكان إقامتك
الدائم ضمن المنطقة االقتصادية األوروبية.

تصاريح وتسجيالت لألجانب
•مواطني دول الشمال:
إذا كنت ستبقى في فنلندا ألكثر من ثالثة أشهر ،فيجب عليك
التسجيل في مكتب التسجيل المحلي .تحتاج إلى زيارة مكتب
السجل المحلي الخاص بك وتقديم إشعار باالنتقال في نفس الوقت.
•مواطنو دول االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية:
إذا كنت ستبقى في فنلندا ألكثر من ثالثة أشهر ،فيجب عليك
تسجيل حق إقامتك في دائرة خدمات الهجرة الفنلندية .وستحتاج
أيضًا إلى زيارة مكتب السجل المحلي شخصيًا وتقديم إشعار
باالنتقال في نفس الوقت.
•األشخاص الذين ينتقلون إلى فنلندا من دول خارج االتحاد
األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية:
كقاعدة عامة ،يجب التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة قبل
القدوم إلى فنلندا .ويمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح
إلكترونيًا أو عن طريق السفارة الفنلندية في البلد الذي تقيم فيه
بشكل قانوني .يتم منح تصاريح اإلقامة من قبل دائرة خدمات
الهجرة الفنلندية .سجل كمقيم دائم أو مؤقت في مكتب السجل
المحلي .تحتاج إلى زيارة مكتب السجل المحلي الخاص بك
وتقديم إشعار باالنتقال في نفس الوقت.
•األشخاص الذين يعيشون بشكل دائم خارج المنطقة
االقتصادية األوروبية:
في بعض الحاالت ،قد تحتاج إلى تصريح من المكتب الفنلندي
للبراءات والتسجيل لتأسيس شركة أو لشغل منصب إداري .مكان
إقامتك الدائم هو العامل الحاسم هنا ،وليس جنسيتك.
راجع .www.prh.fi
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

تأسيس شركة
ستكون شركتك موجودة بمجرد تسجيلها.
قبل التسجيل ،عليك أن تقرر شكل شركتك.

كاري ماتي ماركوس:
"الشيء األكثر إثارة للدهشة هو مالحظة
مدى تقدير الخدمة المحلية".

Henkilöstöpalvelu
Linnanväki Oy
•في عام  ،2017أنشأت كايسا لوكانين
وكاري ماتي ماركوس شركة مؤقتة
للتوظيف وخدمات التوظيف في سافونلينا.
أدرك الزوجان أن هناك حاجة للشركة
في المنطقة وأن لديهما الخبرة المطلوبة.
بعد ذلك ،كان من السهل اتخاذ قرار
بتأسيس الشركة .عند تأسيس الشركة وبدء
العمليات التجارية ،تلقوا المساعدة من وكالة
مشروعات سافو الشرقية.
اقرأ قصة ريادة أعمال كايسا وكاري ماتي على
موقعنا على العنوان
.www.uusyrityskeskus.fi
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

مراحل تأسيس الشركة
يمكنك إنشاء نشاط تجاري كتاجر خاص من خالل إرسال
إشعار إلى إدارة الضرائب الفنلندية .في حالة وجود أي
نموذج شركة أخرى ،يجب عليك تسجيل شركتك في السجل
التجاري .يمكنك إرسال شركتك إلى سجالت إدارة الضرائب
بنفس إشعار المشروع الناشئ .أوالً ،يجب عليك إعداد وثائق
تأسيس الشركة.
عادة ما تبدأ الشركات الجديدة بمرافق مستأجرة .تشمل
العوامل الحاسمة عند تحديد المرافق الخاصة بك اإليجار
وكذلك الموقع ومالءمة المرافق للعمليات المقصودة.

يبدأ تأسيس شركة بتطوير فكرة عملك إلى نموذج وظيفي ثم إلى خطة
عمل مكتوبة بما في ذلك الحسابات الالزمة .ستحتاج إلى خطة مكتوبة
وحسابات عند التقدم للحصول على تمويل أو إعانات أو ضمانات مالية
لشركتك .لكن أوالً وقبل كل شيء ،فإن خطة العمل مهمة لنفسك عندما
تخطط ألهداف المبيعات أو تطوير األعمال.
ستحتاج أيضًا إلى إرفاق خطة عملك وحسابات الربحية مع طلب منحة
المشروعات الناشئة .إذا تقدمت بطلب للحصول على منحة مشروعات
ناشئة ،يرجى مراعاة أنه ال يجوز لك بدء عملياتك التجارية حتى يتخذ
مكتب  TEقرارً ا بشأن منحة المشروعات الناشئة.
بعد ذلك ،يجب أن تحدد شكل الشركة المناسب لك .ويعتمد هذا ،على
سبيل المثال ،على ما إذا كنت تقوم بتأسيس شركة بمفردك أو مع
أشخاص آخرين .قد تؤثر احتياجات التمويل واالستثمارات والمسؤوليات
أيضًا على اختيار شكل الشركة .يجب عليك التوصل إلى اسم لشركتك
في هذه المرحلة .يجب عليك تحديد اسم شركتك بعناية ألن اسمًا فري ًدا ال
ينسى سيدعم تسويق شركتك.
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ال تنس التأمين .على الرغم من أن التأمين اإللزامي الوحيد
هو تأمين معاش األشخاص ذوي األعمال الحرة (،)YEL
يجب عليك أيضًا الحصول على تأمين ضد الحوادث
واالنضمام إلى صندوق بطالة لروَّ اد األعمال أو الحصول
على تأمين ضد البطالة عند إنشاء عملك التجاري.
تساعد وكاالت المشروعات روَّ اد األعمال الطموحين في
الحصول على أفضل بداية ممكنة ألعمالهم التجارية .الخدمات
االستشارية التجارية التي تقدمها الوكاالت مجانية وتتميز
بالسرية التامة.
اعثر على أقرب وكالة مشروعات لك على
.www.uusyrityskeskus.fi

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

الطريق إلى ريادة األعمال

1

س ِ ّجل فكرة العمل التجاري
الخاصة بك واختبرها
اقرأ المزيد في الصفحة 14

2

أع ّد خطة عمل تجاري
اقرأ المزيد في الصفحة 16

شركة
اختر شكل شركتك
واسمها .محدودة؟
3اقرأ المزيد في الصفحتين
تاجر خاص؟
 42و50

4

اعرف ما إذا كان العمل التجاري
الخاص بك يتطلب أي تراخيص
اقرأ المزيد على الصفحات 82-80 ،34

5

سق من أجل تمويل العمل
ن ِّ
التجاري
اقرأ المزيد في الصفحة 24

6

أع ّد مستندات المؤسسة
اقرأ المزيد في الصفحة 42

7

س ِ ّجل شركتك في سجالت
السجل التجاري وإدارة
الضرائب
اقرأ المزيد في الصفحة 50

8

اعثر على المرافق المناسبة
للعمل التجاري الخاص بك
اقرأ المزيد في الصفحة 53

9

تأمين معاش األشخاص ذوي
األعمال الحرة ()YEL
وبوالص التأمين األخرى المطلوبة.
اقرأ المزيد في الصفحة 59
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

أشكال العمل التجاري

عند بدء عمل تجاري ،عليك أن تقرر الشكل الذي
ستتخذه الشركة.
أشكال األعمال المختلفة هي:
•تاجر خاص
•الشراكة العامة
•شراكة محدودة
•شركة ذات مسؤولية محدودة
•مؤسسة تعاونية
•فرع في مشروع أجنبي
يعتمد القرار على العوامل التالية:

تاجر خاص
يمكن للفرد الذي يعيش في المنطقة االقتصادية األوروبية
( )EEAأن يعمل كتاجر خاص .إذا كان مؤسس الشركة يعيش
خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ،فسوف يحتاج إلى تصريح
من المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل.
يمكن أن يكون التاجر الخاص شخصًا يعمل لحسابه الخاص
أو مشغل عمل تجاري .ليس لدى الشخص الذي يعمل لحسابه
الخاص مكان عمل دائم .يمكن لمترجم أو خياطة ،على سبيل
المثال ،العمل كشخص يعمل لحسابه الخاص .لدى مشغل األعمال
مكان عمل دائم ويمكنه توظيف أشخاص آخرين.
يقوم التاجر الخاص بإدارة العمل بمفرده .يمكنهم أيضًا إدارة
النشاط التجاري مع الزوج أو الزوجة ،لكن لن يتم تسجيل الشركة
إال باسم شخص واحد.

•هل هناك شخص واحد أم أكثر يؤسسون العمل التجاري؟
•ما مقدار األموال الالزمة للبدء؟
•كيف سيتم تقسيم المسؤوليات في الشركة؟
•من سيتخذ القرارات؟
•كيف سيتم تقاسم األرباح والخسائر؟
•كيف ستدفع الشركة الضرائب؟
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التاجر الخاص مسؤول عن جميع القرارات واالتفاقيات .وهو
مسؤول عن ديون الشركة بجميع أصولها .سيحصل أيضًا على
جميع األرباح من العمل.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

يلزم التسجيل المحاسبي ،لكن عمليات التدقيق المنفصلة ليست
ضرورية .يساعد التسجيل المحاسبي رائد األعمال في الحفاظ
على موارده المالية منفصلة عن ماليات عمله التجاري .ال يمكن
للتجار من القطاع الخاص دفع راتب ألنفسهم أو لزوجهم.
ومع ذلك ،يمكنهم سحب األموال من حساب األعمال كعمليات
سحب خاصة .يتم دفع الضرائب على أساس نتائج الشركة.

هناك رسوم لتسجيل شركة في السجل التجاري .راجع
.www.prh.fi
من الذي يجب أن يصبح تاجرا خاصا؟

هذا النوع من العمل التجاري بسيط وسهل التأسيس.
وهو مناسب للعديد من الشركات الصغيرة.

الشراكات :شراكة عامة وشراكة محدودة

إلنشاء شراكة ،تحتاج إلى شريكين (شخصين) على األقل .يشير
مؤسسة
من السهل إنشاء مشروع تجاري كتاجر خاص .ليست هناك حاجة الشريك إلى مالك للشركة .هناك نوعان من الشراكة :الشراكات
العامة والشراكات المحدودة .في الشراكات العامة ،يجب أن
لوثائق منفصلة .يجب عليك إرسال إشعار المشروعات الناشئة
يعيش شريك واحد على األقل بشكل دائم في المنطقة االقتصادية
إلى السجل التجاري وإدارة الضرائب.
األوروبية .في الشراكات المحدودة ،يجب أن يكون هناك شريك
عام واحد على األقل يعيش بشكل دائم في المنطقة االقتصادية
يجب عليك تسجيل شركتك في السجل التجاري إذا استوفيت أيًا
األوروبية .إذا لم يكن األمر كذلك ،يتعين عليك التقدم بطلب
من الشروط التالية:
للحصول على تصريح من المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل
•إن كان لديك مكان دائم للعمل ،أي أماكن العمل خارج منزلك.
لجميع الشركاء الذين ال يعيشون في المنطقة االقتصادية األوروبية.
•إن كنت توظف أشخاصًا غير زوجك أو طفلك القاصر أو حفيدك.
•إن كنت تمارس أي عمل يتطلب تصريحً ا/ترخيصًا.

يرجى مالحظة أنه يمكنك حماية اسم شركتك فقط من خالل
تسجيله في السجل التجاري.

في الشراكة العامة ،يتخذ الشركاء قرارات العمل معًا .وهم
مسؤولون عن ديون الشركة بجميع أصولهم الشخصية .يمكنهم
أيضا اتخاذ ترتيبات أخرى بشأن التزاماتهم.

يمكنك إرسال اإلشعار إلكترونيًا أو باستخدام نموذج قابل للتنزيل
وهو متاح على .www.ytj.fi

في الشراكات المحدودة ،يوجد نوعان من الشركاء :شركاء
عامون وصامتون .الشركاء العامون هم من يتخذون القرارات
معًا .وهم مسؤولون عن ديون الشركة بجميع أصولهم.

يمكنك تسجيل شركتك في سجالت السجل التجاري وإدارة
الضرائب في نفس الوقت .هذه السجالت هي سجل ضريبة القيمة
المضافة ،وسجل الدفع المسبق ،وسجل صاحب العمل .إذا كنت
ترغب في إرسال إشعار ورقي ،يجب عليك ملء إستمارة Y3
وإستمارة البيانات الشخصية من خالل خدمة  YTJعبر اإلنترنت
ثم طباعتهما وإرسالهما بالبريد إلى PRH - Verohallinto,
.Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki

يستثمر الشركاء مساهمة في الشركة ويمكن أن يكون ذلك في
شكل عمل أو أموال أو أصول أخرى (مساهمات عينية) .ليست
هناك حاجة إلى المال إلقامة شراكة عامة ،والعمل يكفي .في
الشراكة المحدودة ،يستثمر الشركاء الصامتون األموال أو
األصول األخرى في الشركة ويحصلون على الفائدة المتفق
عليها بشأن استثماراتهم .ال يحتاج الشركاء العامون إلى استثمار
األموال في الشركة ،فعملهم يكفي.
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يجب أيضًا ملء إستمارة البيانات الشخصية .يجب أن يكون
اإلشعار مصحوبًا باتفاقية الشراكة .ويجب تقديم اإلشعار في
غضون ثالثة أشهر من توقيع اتفاقية الشراكة .هنالك رسوم
لتقديم اإلشعار .راجع .www.prh.fi

التأسيس

يجب على الشركاء وضع اتفاقية شراكة مكتوبة .يجب أن تحدد
االتفاقية اسم الشركة ومقرها ومجال العمل التجاري والشركاء.
يجب أن تحدد اتفاقيات الشراكة المحدودة أيضًا من هو الشريك
العام ومن هو الشريك الصامت وما هي المساهمة النقدية للشركاء
الصامتين باليورو .يجب أن تكون اتفاقية الشراكة مؤرخة وموقعة .من الذي ينبغي أن يؤسس شراكة؟
الشراكة هي نموذج جيد لشركة عائلية .يجب أن يكون الشركاء
قادرين على الوثوق ببعضهم البعض ألن شركاء الشراكة العامة
من الممكن أيضًا استخدام االتفاقية لالتفاق على مسائل أخرى،
والشركاء العامين في شراكة محدودة مسؤولون بالتساوي عن
مثل مشاركة األرباح والمسؤولية عن الديون وممثلي الشركة
اتفاقات بعضهم البعض.
واالستقالة من الشركة .يجب عليك استخدام خبير قانوني عند
إعداد االتفاقية.

شركة ذات مسؤولية محدودة

يمكنك أيضًا استخدام باقة تأسيس جاهزة لتأسيس شراكة .تتضمن
الباقة جميع نماذج المستندات وإستمارات اإلشعار الالزمة إلنشاء
شركة وكذلك اإلرشادات .كما تتضمن الباقة اتفاقية شراكة
قياسية .الباقة متوفرة على .www.ytj.fi

يمكن إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل شخص واحد أو
أكثر .قد يعيش المؤسسون والمساهمون في فنلندا أو في الخارج.
ويجب أن يكون لكل شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مال يبلغ
 2500يورو كحد أدنى.

تبدأ الشركة بمجرد تسجيلها في السجل التجاري .يتم إرسال
إشعار السجل التجاري باستخدام اإلستمارة  Y2والتي تتوفر
على .www.ytj.fi

ستتم إزالة الحد األدنى من المتطلبات اعتبارً ا من  1يوليو .2019
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إذا كان هناك مؤسس واحد فقط ،يمكن لهذا الشخص امتالك
جميع أسهم الشركة.
الشركات الكبيرة يمكن أن تكون شركات عامة محدودة .الحد
األدنى لرأس مالها هو  80,000يورو .يمكن شراء أسهم
الشركات العامة المحدودة وبيعها في سوق األوراق المالية.
يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة من قبل المساهمين .بعتمد
مقدار سلطة اتخاذ القرار على عدد األسهم التي يمتلكها الفرد.
والشخص الذي لديه أكبر عدد من األسهم لديه أكبر قوة.
كقاعدة عامة ،تمنح جميع األسهم في الشركة لحامليها نفس
الحقوق .يجوز أن يكون لشركة ذات مسؤولية محدودة كذلك
أنواعا ً مختلفة من األسهم .وفي هذه الحالة ،توفر بعض األسهم
قو ًة أكبر من غيرها.

من أجل تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ،يجب إعداد مذكرة
تأسيس مكتوبة ويجب على جميع المساهمين التوقيع عليها .يجب
إرفاق مواد التأسيس .يجب أن تحدد المواد التأسيسية على األقل اسم
الشركة ومقرها ومجال عملها .يجب أن تحتوي مذكرة التأسيس على
المعلومات التالية على األقل:
•تاريخ المذكرة
•جميع المساهمين وكمية األسهم التي إكتتبوا من أجلها
•السعر الواجب دفعه للشركة عن كل سهم
•الوقت الذي يتم فيه دفع األسهم
•أعضاء مجلس اإلدارة.

إذا لزم األمر ،يجب أيضًا تحديد المدير العام وأعضاء مجلس
اإلشراف والمدققين.

تقتصر مسؤولية المساهمين عن ديون الشركة والتزاماتها األخرى إذا كان هناك أكثر من مؤسس واحد ،فمن المنطقي إبرام اتفاقية
للمساهمين .الغرض من االتفاقية هو االتفاق على حقوق والتزامات
على رأس المال الذي استثمروه في الشركة .يجب أن يكون
المساهمين في الشركة .يجب عليك استخدام خبير قانوني عند إعداد
للشركة ذات المسؤولية المحدودة مجلس إدارة ينتخب من قبل
أي اتفاقيات.
المساهمين .يتولى مجلس اإلدارة شؤون الشركة ويمثل الشركة.
يمكن للمجلس تعيين مدير إداري ،لكن هذا غير مطلوب.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة مسجلة في السجل التجاري.
إذا كان هناك مؤسس واحد فقط ،يمكن لهذا الشخص أن يكون
العضو العادي الوحيد في المجلس .يجب أيضًا تعيين نائب واحد يمكنك إرسال إشعار المشروعات الناشئة إلكترونيًا من خالل خدمة
 YTJعلى .www.ytj.fi
على األقل من األعضاء .يجب دائمًا تعيين نائب العضو عندما
يكون هناك أقل من ثالثة أعضاء عاديين في مجلس اإلدارة .يجب
أن يعيش واحد على األقل من األعضاء العاديين ونائب األعضاء عندما يتم إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة عبر اإلنترنت ،ستنشئ
خدمة  YTJتلقائيًا مذكرة تأسيس ومواد تأسيس للشركة .بعد تأسيس
بشكل دائم في المنطقة االقتصادية األوروبية .إذا لم يكن األمر
كذلك ،يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح من المكتب الشركة عبر اإلنترنت ،يجب فتح حساب مصرفي للشركة من أجل
الفنلندي للبراءات والتسجيل لجميع األعضاء الذين ال يعيشون في دفع رأس المال.
المنطقة االقتصادية األوروبية.
إذا كنت ترغب في ملء المستندات على الورق ،يمكنك استخدام باقة
المؤسسة الجاهزة التي تم جمعها من قِبل المكتب الفنلندي للبراءات
التأسيس
والتسجيل .ويشمل قوالب لمذكرة التأسيس ومواد التأسيس وكذلك
يتم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق تسجيلها في
نماذج اإلشعار والتعليمات المطلوبة .يمكن إرسال إشعار ورقي
السجل التجاري.
باستخدام إستمارة إشعار المشروعات الناشئة  Y1وإستمارة الملحق 1
الخاص به .يمكنك العثور عليها في .www.ytj.fi

45

تأسيس شركة

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

يجب تقديم اإلشعار مع مذكرة التأسيس األصلية ونسخة من مواد
التأسيس إذا تم وضعها بشكل منفصل .يجب أيضًا ملء نموذج
البيانات الشخصية.
يجب تقديم اإلشعار في غضون ثالثة أشهر من توقيع مذكرة
التأسيس .هناك رسوم لتسجيل شركة في السجل التجاري.
من ينبغي أن ينشئ شركة ذات مسؤولية محدودة؟

الشركات ذات المسؤولية المحدودة مناسبة لجميع أنواع األنشطة
التجارية .ميزة الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي المسؤولية
المحدودة .وهي تقتصر على رأس المال .يمكن إنشاء شركة ذات
مسؤولية محدودة من قِبل شخص واحد .الشركات الكبيرة يمكن
أن تكون شركات عامة محدودة.

المؤسسة التعاونية
المؤسسة التعاونية هي شركة يملكها ويديرها األعضاء معًا .يمكن
تأسيس المؤسسة التعاونية بمفردها أو مع أشخاص آخرين .قد
يكون المؤسسون أشخاصًا خاصين أو ،على سبيل المثال ،شركات
أو كيانات أخرى .يمكن للمواطنين األجانب أيضًا إنشاء مؤسسة
ً
عضوا في التعاونية.
تعاونية .مؤسس التعاونية يصبح أيضًا
يدفع مؤسسو التعاونية حصة مشاركة .يحدد المؤسسون مقدار
حصة المشاركة .ويجب أن تكون هي نفسها للجميع .يجب على
المؤسسة التعاونية رد حصة المشاركة إذا استقال العضو أو تم
طرده من التعاونية.
يقرر األعضاء التعاونيون األمور في اجتماع تعاوني .كل عضو
لديه صوت واحد .في االجتماع ،ينتخب األعضاء مجلس إدارة
لتولي اإلدارة وتمثيل التعاونية .قد يكون للتعاونيات مدير إداري،
لكن هذا ليس الزمًا.
التعاونيات مسؤولة عن ديونها .تقتصر مسؤولية العضو على
حصة المشاركة .إذا احتاجت التعاونية إلى قرض ،فقد يطلب
المصرف ضما ًنا من األعضاء التعاونيين .في هذه الحالة ،يكون
األعضاء أيضًا مسؤولين عن الديون المتعلقة بالضمان.
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األصول واألرباح التعاونية تنتمي إلى التعاونية .قد تحدد
القواعد التعاونية كيفية توزيع األرباح على األعضاء.
التأسيس

يجب على أعضاء التعاونية إعداد مذكرة تأسيس مكتوبة ويجب
أن يوقعها جميع األعضاء .يجب إرفاق قواعد التعاونية .يجب أن
تتضمن مذكرة التأسيس ما يلي:
•التاريخ
•األعضاء المؤسسين واألسهم المكتتب بها من قبلهم
•مقدار حصة المشاركة

يتم تسجيل التعاونيات في السجل التجاري .يتم تقديم إشعار السجل
التجاري باستخدام النموذج  Y1ونموذج الملحق  2الخاص
به .يجب أيضًا ملء نموذج البيانات الشخصية .يجب أن يكون
اإلشعار مصحوبًا بمذكرة التأسيس والقواعد.
تتوفر جميع نماذج المستندات وإستمارات اإلشعارات والتعليمات
الالزمة إلنشاء تعاونية في باقة التأسيس الخاصة بالمكتب الفنلندي
للبراءات والتسجيل على العنوان .www.ytj.fi
يجب تقديم اإلشعار في غضون ثالثة أشهر من توقيع مذكرة
التأسيس .هناك رسوم لتسجيل التعاونية في السجل التجاري.
راجع .www.prh.fi

•فترة الدفع للسهم
•أعضاء مجلس اإلدارة األول
•عند الضرورة ،العضو المنتدب وأعضاء مجلس الرقابة ومدققي
الحسابات ومفتشي العمليات.

يجب أن تتضمن القواعد على األقل اسم التعاونية باإلضافة إلى
مقرها ومجال عملها .هناك باقة تأسيس للمؤسسات التعاونية في
 .ytj.fiوتشمل نموذجين لقواعد التعاونيات.

من ينبغي أن ينشئ تعاونية؟

التعاونية هي األنسب لحالة يكون فيها األعضاء نشيطين
وملتزمين .التعاونية مناسبة بشكل خاص للحاالت التي يتغير
فيها األعضاء وعندما تكون هناك حاجة لضمان المساواة
بين األعضاء.
التعاونية هي جمعية لألعضاء ويحددون األعضاء الجدد معًا.
ال يمكن شراء أو بيع العضويات التعاونية وحقوق التصويت.

يمكن ألعضاء التعاونية وضع اتفاقية عضوية .قد تحدد االتفاقية ،إن المؤسسة التعاونية نوع مرن من أنواع العمل التجاري .ويتم
على سبيل المثال ،كيفية تقسيم المهام والمسؤوليات وكيفية معالجة اتخاذ القرارات في أي أمور وقواعد ومهام بشكل جماعي .وتتم
مشاركة تكاليف العمل والعمليات باإلضافة إلى مرافق التشغيل.
النزاعات .ال يتم تقديم اتفاقية العضوية مع إشعار
يمكن ألي عضو أن يتحكم فيما يدفعه والحصة في
المشروعات الناشئة.
المؤسسة التعاونية.

فرع في مشروع أجنبي
يشير الفرع إلى جزء من شركة أجنبية لها عمليات مستمرة
ومكان عمل تجاري دائم في فنلندا .يجب أن يتضمن اسم الفرع
اسم الشركة األجنبية وإضافة لإلشارة إلى أنه فرع (على سبيل
المثال" ،فرع في فنلندا").
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

يتم تسجيل الفروع في السجل التجاري .يتم تقديم اإلشعار
باستخدام اإلستمارة  Y1وإستمارة الملحق  3الخاص بها.
تعد اإلستمارات متوفرة على  .www.ytj.fiيجب أيضًا
ملء إستمارة البيانات الشخصية .يجب تقديم اإلشعار قبل
بدء العمليات .يوجد رسم على تسجيل فرع .راجع
.www.prh.fi

اإلجابات من مستشار العمل التجاري

إذا كانت الشركة األجنبية خارج  ،EEAفعليك التق ُّدم لطلب
تصريح من المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل من أجل
تأسيس فرع في فنلندا.
كيف يستفيد رائد أعمال جديد من الخدمات اإلستشارية المجانية
لألعمال التجارية التي تقدمها وكاالت المشروعات؟
"يمكن أن يتلقى رائد األعمال الجديد مجموعة متنوعة من المساعدات
من وكاالت المشروعات ،من اإلعداد لخطة عمل تجاري إلى الحسابات.
ينبغي أيضًا أن تتحقق من وضع السوق وتخطط للتسويق التنافسي قبل
تأسيس شركة .يمكن أيضًا أن تساعدك وكالة المشروعات في هذا.
باإلضافة إلى ذلك ،كثيرً ا ما يلزم الشركة الجديدة التمويل العام والخاص.
وما إن تحدد خططتك وطلبات التمويل الخاصة بك مع مستشار أعمال
تجارية ،ستزيد أرجحية تلقيك للتمويل".
أنيلي رينتا-بافوال ،وكالة مشروعات منطقة أولو
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

ملخص
أعلى هيئة لصنع القرار

الهيئات النظامية

مسؤول عن التزامات الشركة

الحد األدنى لعدد المؤسسين الحد األدنى لرأس المال

تاجر خاص

رائد األعمال فقط  .قد
تشارك زوجة رائد أعمال
في العمل التجاري.

ال شيء.

رائد األعمال.

رائد األعمال.

رائد األعمال.

الشراكة العامة

اثنان.

ال يوجد استثمار
نقدي؛ ويقتصر المدخل
على العمل فقط.

الشركاء معًا أو على النحو
المنصوص عليه في اتفاقية
الشراكة.

ال شيء.

الشركاء (أيضًا اللتزامات
بعضهم البعض).

شراكة محدودة

اثنان ،أحدهما شريك عام
واآلخر شريك صامت.

سيتعين على الشريك
الصامت القيام باستثمار
نقدي أو استثمار في صورة
أصول أخرى.

الشركاء العامون معًا أو
بالطريقة المنصوص عليها
في اتفاقية الشراكة.

ال شيء.

الشركاء العامون (أيضًا اللتزامات
بعضهم البعض) .الشريك الصامت
مسؤول فقط على قدر رأس المال
المستثمر.

شركة ذات مسؤولية
محدودة

واحدة.

 2500يورو
ستتم إزالة الحد األدنى
من المتطلبات اعتبارً ا
من  1يوليو .2019

المساهمون في االجتماع
السنوي العام .يجب أن تعقد
الجمعية العامة السنوية في
غضون ستة أشهر من نهاية
السنة المالية.

مجلس اإلدارة مع
عضو عادي واحد
على األقل ونائب
عضو واحد.

المساهمون في حدود رأس المال
المستثمر ،إال إذا قدموا ضمانات
كضمان للقروض.

مؤسسة تعاونية

واحدة .قد يختلف
عدد األعضاء.

ال شيء .تغيير رأس المال.

األعضاء في االجتماع
التعاوني .يجب عقد
االجتماع التعاوني السنوي
العام في غضون ستة أشهر
من نهاية السنة المالية.

مجلس اإلدارة مع
عضو عادي واحد
على األقل ونائب
عضو واحد.

األعضاء إلى حد رأس المال المستثمر
(عادة حصة المشاركة) ،ما لم يقدموا
ضمانات كضمان للقروض.
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

تسجيل الشركة
السجل التجاري
كقاعدة عامة ،يتعين على جميع الشركات تقديم إشعار إلى
السجل التجاري .السجل التجاري هو السجل التجاري الرسمي.
المعلومات المقدمة عامة .السجل التجاري موجود على اإلنترنت
على  > www.prh.fi/enالسجل التجاري.
ال ينطبق التسجيل على التجار الخاصين
•هم ال يشاركون في أعمال تتطلب تصريحً ا أو ترخيصًا من
إحدى الهيئات
•وليس لديهم أماكن عمل منفصلة
•وليس لديهم موظفون بخالف أفراد األسرة.

ال يتعين على روَّ اد األعمال العاملين في الزراعة أو صيد
األسماك التسجيل في السجل التجاري.

عندما تقوم بتسجيل شركتك في السجل التجاري ،يمكنك
أيضًا إدخالها في سجالت إدارة الضرائب الفنلندية في نفس
الوقت .سجالت إدارة الضرائب هي:
•سجل الدفع المسبق
•سجل صاحب العمل
•سجل ضريبة القيمة المضافة.

ال توجد رسوم للتسجيل في سجالت إدارة الضرائب.
سوف يرسل السجل التجاري رسالة بريد إلكتروني عند
معالجة اإلشعار .سوف يرسل السجل التجاري أيضًا رسالة
إلكترونية بمجرد اكتمال التسجيل .سيتم أيضًا تضمين
معلومات التسجيل في مقتطف السجل التجاري الذي سيتم
توفيره الح ًقا.

معرف األعمال

رسوم تسجيل الشركة في عام 2019
•تاجر خاص ،إشعار مشروع ناشئ في صورة ورقية €110
يمكن للتاجر الخاص أيضًا تقديم إشعارات المشروعات الناشئة الخاصة
به عبر اإلنترنت من خالل خدمة  .YTJرسوم التسجيل عبر اإلنترنت
هي .€60

اسم الشركة

•شراكة عامة وشراكة محدودة €240

جميع الشركات تحتاج إلى اسم.

•شركة ذات مسؤولية محدودة ،وتعاونية وفرعية ،إشعار مشروع ناشئ
في إستمارة ورقية €380
يمكن أيضًا تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة عبر اإلنترنت من خالل
خدمة  .YTJرسوم التسجيل عبر اإلنترنت هي .€275
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بعد إرسال إشعار المشروعات الناشئة إلى السجل التجاري،
سيتم منح شركتك رقم تعريف تجاري .يتم استخدامه
لتحديد الشركات المختلفة .يتعين على الشركات استخدام
معرف األعمال الخاص بها عند إبرام االتفاقيات .يجب
أيضًا استخدام المعرّ ف عند التعامل مع مصلحة الضرائب
أو السجل التجاري .يتعين على الشركات تضمين معرف
األعمال الخاص بها في فواتيرها والمستندات األخرى.

تأسيس شركة

يمكن تسجيل أسماء الشركات بالفنلندية أو السويدية.
سيحمي التسجيل اسم الشركة في فنلندا ،ويمنع الشركات
األخرى من استخدام نفس االسم.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

يجب أن يكون اسم شركتك فري ًدا لمساعدة شركتك على التميز
عن اآلخرين.
يمكنك استخدام اسمك أو اسم مكان كجزء من اسم الشركة.
قد يساعدك هذا في إنشاء اسم فريد.
يجب أال تكون أسماء الشركات مضللة .اسم النشاط التجاري
المضلل هو اسم يوفر معلومات خطأ عن اسم رائد األعمال
أو يشير إلى أي أنشطة ال تشكل جزءًا من مجال عمل الشركة.
يجب أن يشير اسم الشركة أيضًا إلى نموذج العمل .يمكن للتجار
من القطاع الخاص استخدام المعرف " "tmiأو "،"toiminimi
لكنه ليس إلزاميًا.
يجب أن تحتوي الشراكات المحدودة على كلمة
" "kommandiittiyhtiöأو االختصار " "kyباسمها.
يجب أن يكون للشركات ذات المسؤولية المحدودة كلمة
" "osakeyhtiöأو االختصار " "oyباسمها.
يجب أن يكون لدى الشركات المحدودة العامة عبارة
" "julkinen osakeyhtiöأو اختصار " "oyjباسمها.
يجب أن تحتوي الشراكات العامة على العبارة ""avoin yhtiö
باسمها .ال يمكن استخدام االختصار "."ay
يجب أن يشتمل اسم التعاونية على كلمة ""osuuskunta
أو " "osuus-أو االختصار "."osk
يجب أن يتضمن اسم فرع الشركة األجنبية اسم الشركة األجنبية
باإلضافة إلى اإلشارة إلى أنها فرع .يمكن أن تكون اإلضافة
"( "sivuliike Suomessaفرع في فنلندا) أو
" "filial i Finlandأو "."filial
يمكن أن تكون المعرفات أيضًا باللغة السويدية .باإلضافة إلى
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المعرفات الفنلندية أو السويدية ،يمكن أن يشتمل االسم أيضًا على
معرفات بلغات أخرى ،مثل  Ab Finntex Oyأو
.Oy Finntex Ltd
يمكن أن يكون للشركات أيضًا أسماء تجارية متوازية ،أي ترجمة
اسم الشركة بلغات أخرى .يجب أن تحمل الترجمات نفس المعنى.
متواز ،يجب تضمينه في اتفاقية
إذا كان للشركة اسم تجاري
ٍ
الشراكة ،أو في مواد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة،
أو في قواعد التعاونية.

اسم الشركة المساعدة
يكون اسم الشركة المساعدة مناسبًا عندما يكون لدى الشركة
عمليات في مجالين مختلفين تمامًا من األعمال .على سبيل المثال،
يمكن لرائد أعمال لديه محل لبيع الزهور يسمى "باعة زهور
سميث" أن يدير أعمال تنظيف تحت اسم "نظيف دائمًا" .ومع
ذلك ،يجب أال يغطي اسم النشاط التجاري اإلضافي نشاط الشركة
بالكامل .يمكن أن يكون اسم الشركة المساعدة مفي ًدا في التسويق.
تبلغ رسوم تسجيل اسم شركة مساعدة في السجل التجاري
 100يورو .إذا تم تسجيل اسم الشركة المساعدة من خالل الخدمة
عبر اإلنترنت ،فإن الرسوم تبلغ  60يورو .ال يمكن استخدام اسم
شركة مساعدة إال لتلك األنشطة التي تم تسجيلها من أجلها .يمكن
أن يكون للشركة عدة أسماء تجارية مساعدة .ومع ذلك ،هناك
مجموعة واحدة فقط من الحسابات ومعرف عمل واحد لجميع
أنشطة تلك الشركة .يجب أن تتضمن جميع العقود واالتفاقيات
المبرمة من قبل الشركة دائمًا اسم الشركة الفعلي.

مجال العمل التجاري
عندما تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري ،يجب أيضًا
تسجيل مجال عملها .يشير مجال العمل إلى ما تقوم به الشركة.
عمليات المطعم هي مثال على مجال األعمال .من الممكن تسجيل
"األنشطة التجارية العامة" في السجل التجاري الفنلندي .وهذا
يعني أن الشركة قد تشارك في جميع أنواع األنشطة التجارية
القانونية التي تتوافق مع الممارسات الجيدة .ومع ذلك ،فمن
المستحسن تحديد مجال العمل.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

يجب إشعار إدارة الضرائب بالمجال الرئيسي لألعمال .يمكن
أن يكون لدى كل شركة مجال عمل رئيسي واحد يصف أنشطة
الشركة بوضوح.

سجل ضريبة القيمة المضافة
معظم الشركات مسؤولة عن دفع ضريبة القيمة المضافة
( .)VATبمعنى آخر ،يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة إلى
أسعارها .يجب إدراج جميع هذه الشركات في سجل ضريبة
القيمة المضافة الخاص بإدارة الضرائب .يتم استخدام نفس
اإلشعار للتسجيل في كل من سجل ضريبة القيمة المضافة
والسجل التجاري.
ال تحتاج الشركات إلى التسجيل في سجل ضريبة القيمة
المضافة إذا كان صافي مبيعاتها لسنة مالية ( 12شهرً ا)
ال يتجاوز  10000يورو.
يمكن للشركة المدرجة في سجل ضريبة القيمة المضافة خصم
ضريبة القيمة المضافة المدرجة في مشترياتها من ضريبة القيمة
المضافة المدفوعة على مبيعاتها .إذا لم تكن الشركة مسؤولة
عن دفع ضريبة القيمة المضافة ،يجب تضمينها في إشعار
المشروعات الناشئة .في هذه الحالة ،يتعين على الشركة تحديد
أسباب عدم تحملها لضريبة القيمة المضافة.
الشركات األجنبية مسؤولة عن دفع ضريبة القيمة المضافة في
فنلندا إذا كان لديها مكان عمل دائم في فنلندا.

سجل الدفع المسبق
يتعين على معظم الشركات التسجيل في سجل الدفع المسبق
إلدارة الضرائب .إذا كانت الشركة تعمل فقط في تجارة السلع،
فلن يكون التسجيل مطلوبًا.
عندما تكون الشركة في سجل الدفع المسبق ،فإنها تتولى فرض
الضرائب من خالل الدفع المسبق .يمكن للشركة إدخال سجل
الدفع المسبق في حالة عدم وجود ضرائب مستحقة على الشركة
أو المسؤولين عنها.
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يتم استخدام نفس اإلشعار للتسجيل في كل من سجل الدفع المسبق
والسجل التجاري.

سجل صاحب العمل
يجب إدراج الشركة في سجل صاحب العمل إذا كان صاحب
عمل منتظم ،أي أنه يدفع األجور/الرواتب
1.1بانتظام الثنين أو أكثر من الموظفين أو
2.2لستة موظفين مؤقتين على األقل ال تكون عالقاتهم الوظيفية صالحة لمدة
سنة تقويمية كاملة.

يتم االحتفاظ بسجل صاحب العمل من قبل مصلحة الضرائب .يتم
التسجيل من خالل نفس إشعار المشروعات الناشئة المستخدم في
السجل التجاري.

تسجيل شركة جديدة
•السجل التجاري ،تطبق الرسوم.
•سجالت إدارة الضرائب:
 سجل الدفع المسبق سجل ضريبة القيمة المضافة سجل صاحب العمل (إن لزم)•نموذج البيانات الشخصية:
يستخدم لتوفير رموز الهوية الشخصية؛ ال ينبغي أن تدرج
في إستمارات اإلشعار األخرى.
•يمكن استخدام نفس إشعار المشروعات الناشئة للتسجيل في
جميع السجالت.
•يمكن إرسال بعض اإلشعارات عبر اإلنترنت ،ولكن يجب تقديم
اآلخرين باستخدام إستمارة ورقية.
(راجع.)www.ytj.fi :

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

االتفاقيات كشركة جديدة
هناك حرية تعاقدية في فنلندا .هذا يعني أنه يمكنك اختيار نوع
االتفاقات التي تعقدها مع شركات أو أفراد آخرين .هناك ،مع
ذلك ،بعض القيود القانونية .تشريع العمل ،على سبيل المثال،
يخبرك بنوع االتفاقيات التي يمكنك إبرامها مع الموظفين .هناك
أيضًا حماية المستهلك واللوائح البيئية التي يجب االلتزام بها.

معلومات عامة عن االتفاقات

ً
كتابة ،حتى لو لم يكن ذلك مطلوبًا
يجب عليك إبرام جميع العقود
بموجب القانون .يجب أن تكون محتويات العقد واضحة لدرجة
أنه ال يوجد مجال للتفسير.

خزن السجل جنبًا إلى جنب مع عقد اإليجار .تذكر أنك ستحتاج
إلى إذن المالك كلما أردت إجراء تغييرات على المرافق المستأجرة.
صحة االتفاق

اتفاقيات اإليجار تتم كتابة .االتفاقات عادة ما تكون صالحة إلى
أجل غير مسمى .هذا يعني أن االتفاقية لن تنتهي إال عند إنهائها
بواسطتك أو بواسطة المؤجر.
يمكن أيضًا إبرام اتفاقية تأجير لفترة محددة .ثم تنتهي االتفاقية في
التاريخ المحدد في االتفاقية .ال يمكن إنهاء االتفاقات المحددة المدة
قبل انتهاء فترة العقد.

قبل توقيع العقد ،يجب عليك دائمًا قراءته بعناية .من المستحسن
استخدام الخبراء القانونيين عند التعامل مع المسائل التعاقدية المهمة .تأجير
يمكنك االتفاق بحرية على استئجار المرافق التجارية .قد تتضمن
اتفاقية عقد اإليجار أيضًا الشروط المتعلقة بزيادة اإليجارات.
عند بدء عالقة تجارية جديدة ،يجب عليك التحقق من خلفية
الطرف اآلخر .يجب عليك ،على سبيل المثال ،التحقق من بيانات
يتوجب على معظم الشركات كذلك دفع وديعة التأمين .وعادة ما
االئتمان الخاصة بهم .يمكنك أيضًا التحقق مما إذا كان للشخص
ً
ً
يكون مبلغا مقابال إليجار ثالثة أشهر.
اآلخر الحق في إبرام العقود نيابة عن الشركة.
يجب أن تحدد العقود أيضًا ما يحدث إذا كان هناك نزاع.

استئجار المرافق التجارية
ال تعمل الشركات الجديدة عادة في أماكن العمل الخاصة بها ،بل
تقوم باستئجار مرافقها .غالبًا ما يكون عقد اإليجار أحد االتفاقيات
األولى التي تبرمها شركة جديدة .قبل التوقيع على عقد اإليجار،
يجب أن تتحقق من سلطة مراقبة مبنى البلدية من أن من الممكن
استخدامها في األعمال التجارية المقصودة.
تفتيش المرافق التجارية

بعد أن تجد مساحة مناسبة ،ينبغي عليك فحصها مع المؤجر.
ً
كتابة .ينبغي عليك تسجيل أي عيوب
ينبغي تسجيل حالة المرفق
وأخطاء .إذا كانت اإلصالحات أو التعديالت مطلوبة ،ينبغي
تسجيلها أيضًا .تحتاج إلى التوصل إلى اتفاق مع المؤجر بشأن
من سيدفع مقابل أعمال التغيير.
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اتفاقية التأجير
التأجير عبارة عن اتفاقية تأجير طويلة األجل تتعلق باآلالت
والمعدات واألشياء األخرى .قد تحتاج شركتك إلى آالت أو
مركبات أو أثاث مختلف .إذا كانت شركتك ال ترغب في شرائها
أو ال تتمكن من شرائها ،يمكنك استئجارها من خالل اتفاقية
تأجير .ستقوم شركتك بعد ذلك بدفع إيجار للشركة األخرى مقابل
اآلالت أو المركبات أو األثاث.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

ضع في اعتبارك ما يلي قبل توقيع اتفاقية:
•اجعل جميع االتفاقيات كتابية.

مصاريف التأجير هي مصاريف أعمال يمكن إدخالها
في الحسابات.

•عند عقد اتفاق ،اقرأه بعناية قبل التوقيع.

اتفاقية شراء التأجير

•تحقق من خلفية الطرف اآلخر مثل بيانات االئتمان والحق
في توقيع االتفاقيات.

يمكن للشركات شراء ،على سبيل المثال ،آالت أو مركبات من
خالل اتفاقية شراء تأجير .شراء التأجير هو ترتيب يتم فيه دفع
ثمن المنتج على أقساط .عادة ما يتم دفع الوديعة أوالً ثم المبلغ
المتبقي على دفعتين أو أكثر .بموجب القانون ،يجب دائمًا إبرام
اتفاقيات شراء تأجير.
تذكر أن البائع سيكون مالك المنتج حتى يتم سداد ثمنه بالكامل.
تعد المصروفات والفوائد واإلهالك المتعلقة بشراء اإليجار قابلة
للخصم في السجالت المحاسبية بالشركة.
يمكن شراء كل من المنتجات الجديدة والمستعملة من خالل اتفاقية
شراء تأجير .يمكن أن يكون البائع فر ًدا خاصًا أو شركة أخرى.
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•يجب أن تحدد االتفاقيات كيفية حل النزاعات.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

حماية شركتك والمنتجات

تحقق من اسم شركتك
الشركات معروفة باسمها ،لذلك يجب عليك اختيار اسم شركتك
بعناية .بمجرد اتخاذ قرار بشأن اسم مناسب ،يجب عليك التحقق
من أن االسم لم يستخدم بالفعل من قبل شركة أخرى كأن يكون
إسم شركة أو عالمة تجارية أو اسم نطاق.
يمكنك التحقق من األسماء على  .nimipalvelu.prh.fiيمكن
استخدام الخدمة مجا ًنا .تفضل بزيارة موقع  Traficomعلى
 www.traficom.fiللتحقق مما إذا كان اسم النطاق الذي تريده
ال يزال متاحً ا.

حماية خبرتك
األفكار سهلة النسخ .لذلك ،يجب أن تخطط لكيفية حماية خبرتك
األساسية وفكرة العمل ونتائج تطوير المنتج.

تشمل طرق الحماية براءات االختراع والعالمات التجارية
ونماذج الخدمة وحقوق التصميم .يمكنك ،على سبيل المثال،
االتصال بمستشاري األعمال في وكاالت المشروعات إذا كنت
بحاجة إلى نصيحة.
ال تنشر أي حلول تقنية متعلقة بفكرة عملك قبل استشارة خبير.
نشر هذه المعلومات قد يمنعك من الحصول على أي حماية
لبراءات االختراع.

العالمة التجارية

تميز العالمة التجارية منتج الشركة عن منتجات شركة أخرى.
يمكن للشركة حماية منتجاتها عن طريق التقدم بطلب للحصول
على عالمة تجارية.
ثم لن تتمكن الشركات األخرى من استخدام نفس العالمة فيما
يتعلق بمنتج أو خدمة مماثلة.
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

يمكن تقديم طلب تسجيل العالمات التجارية من خالل المكتب
الفنلندي للبراءات والتسجيل .يمكن أن تكون العالمة التجارية
كلمة أو ً
شعارً
ا
نمطا أو مزيجً ا من االثنين .يمكن أن يكون أيضًا
أو مجموعة من الحروف أو الصوت أو الصورة.
العالمة التجارية الممنوحة في فنلندا ستحمي فقط منتجاتك في
فنلندا .إذا كنت ترغب في حماية منتجاتك في الخارج ،فسيتعين
عليك التقدم بطلب للحصول على الحماية من خالل نظام دولي.
للمزيد من المعلوماتwww.prh.fi :

أخرى أمام استخدامه .يمكن الحصول على أسماء النطاقات من
خالل المسجلين المدرجين على موقع  Traficomاإللكتروني.
للمزيد من المعلوماتwww.traficom.fi :

معلومات عن المنافسين
عندما تبحث عن معلومات حول منافسيك أو شركات أخرى،
يمكنك استخدام قواعد بيانات المكتب الفنلندي للبراءات
والتسجيل مجا ًنا.

يمكنك التحقق ،على سبيل المثال ،من أسماء الشركات والعالمات
اسم النطاق
التجارية والتصاميم المسجلة وبراءات االختراع .للمزيد من
يستخدم اسم النطاق لتحديد المواقع وعناوين البريد اإللكتروني .قد المعلوماتwww.prh.fi :
يحتوي اسم النطاق على اسم الشركة ،ولكن يمكن أن يكون أيضًا
كلمة أخرى .يتضمن اسم النطاق أيضًا رمز البلد ( .fiلفنلندا) أو
ً
رمزا آخر مثل  .comأو  .netأو ..org
يمكن أن يتكون اسم نطاق  .fiمن  2إلى  63حر ًفا .يمكن أن
يحتوي على أحرف ( )z–aأو أرقام ( )9–0أو مزيج من
االثنين .يُسمح أيضًا بالحروف  åو äو öفي فنلندا.
يجب عليك تحديد اسم مجال يسهل تذكره ،أي أن يصِ ف
على سبيل المثال منتجك .يجب عليك أوالً التحقق من سجل
 Traficomللتأكد من توفر اسم المجال وعدم وجود عقبات

ملخص
شكل من أشكال الحماية

االستعمال

الصالحية

براءة االختراع

تحمي المنتج أو المعدات أو الطريقة

 20سنة ،في بعض الحاالت  25سنة

نموذج الخدمات

يحمي المنتج أو المعدات

 10سنوات ()2 + 4 + 4

العالمة التجارية

تميز منتج شركة واحدة عن األخرى في السوق

إلى األبد ،التجديد على فترات  10سنوات

التصميم الصحيح

يحمي تصميم المنتج

 25سنة ()5 + 5 + 5 + 5 + 5

اسم الشركة

يحمي اسم العمل التجاري

إلى األبد ،طالما أن العمل التجاري يعمل

حقوق النشر

تحمي العمل الفكري

العمر  70 +سنة

سر التجارة

يحمي المعلومات ذات األهمية المالية

حتى نشرها
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

بدء عمليات
الشركة
عندما تبدأ عملياتك التجارية ،يجب أن تحصل على تأمين معاش األشخاص ذوي األعمال الحرة ( .)YELيوصى بوثيقة تأمين
ضد البطالة ولكنها ليست إلزامية.

Aurio Hoiva Oy

مارين أولكونين:
"عندما تصبح رائد أعمال ،يجب أن
تتعلم بسرعة رؤية الصورة الكبيرة.
ستكون واجباتك مختلفة تما ًما عن العمل
كموظف عادي".
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•قام األخوان ماركوس وجان أولكونين وأمهما مارين
أولكونين بتأسيس شركة معًا في عام  .2014تقدم
شركتهما خدمات الرعاية المنزلية والتمريض في
منطقة الهتي .يعمل كل من ماركوس ومارين
كممرضات .جان ،الحاصل على درجة البكالوريوس
في إدارة األعمال ،هو المدير اإلداري .تلقت األسرة
المساعدة في تأسيس الشركة من وكالة مشروعات
منطقة الهتي (Lahti Region Development
).LADEC Ltd
اقرأ قصة ريادة األعمال لماركوس وجان ومارن على موقعنا
على اإلنترنت على .www.uusyrityskeskus.fi

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

مراحل بدء العمليات التجارية للشركة
تنظيم العمليات المحاسبية
لدى كل الشركات إلزام لتحتفظ بسجالت محاسبية .هذا يشير إلى
تسجيل اإليرادات والنفقات .من المنطقي غالبًا شراء هذه الخدمة
من شركة محاسبة.
احصل على تأمين معاش األشخاص ذوي األعمال الحرة (.)YEL
يجب أن يؤخذ تأمين المعاش في غضون ستة أشهر من بدء
العمل التجاري.
رواد األعمال.
انضم إلى صندوق بطالة َّ
العضوية في صندوق البطالة ليست إلزامية .من المستحسن االنضمام
إلى صندوق خالل ثالثة أشهر من بدء النشاط التجاري.
ن ِّ
ظم الرعاية الصحية المهنية الخاصة بك.
هذا اختياري.
خذ التأمين االختياري الذي تحتاج إليه.
يشمل التأمين االختياري التأمين ضد الحوادث والتأمين على النفقات
القانونية والتأمين ضد المسؤولية.
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أرسل طلبك للدفع الضريبي المسبق إلى مصلحة الضرائب.
يمكن للتجار من القطاع الخاص والشراكات العامة والشراكات المحدودة
اإلبالغ عن صافي مبيعاتهم والنتيجة المقدرة للفترة المحاسبية األولى
إلى مصلحة الضرائب عند تقديم إشعار المشروعات الناشئة .يعتمد مبلغ
الدفعات المقدمة الواجب دفعها أيضًا على الدخل من مصادر أخرى
غير العمليات التجارية ،ولهذا السبب يجب على كل شريك تقديم طلب
منفصل .يتم تقديم طلبات الدفع المسبق من خالل خدمة .MyTax

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

التأمين
تأمين معاش األشخاص ذوي األعمال الحرة ()YEL

تأمين اختياري

التأمين اإللزامي الوحيد لرائد األعمال هو تأمين معاش األشخاص يجب على روَّ اد األعمال مناقشة الحاجة إلى أي تأمين آخر مع
شركة تأمين .أوالً ،يجب أن تفكر في المخاطر المتعلقة بعملك.
ذوي األعمال الحرة ( .)YELيُعرف تأمين معاشات المزارعين
يمكن تقليل بعض المخاطر بمساعدة التأمين.
باسم .MYEL
يتعين على رائد األعمال سحب تأمين  YELإذا تجاوز دخله
السنوي  7,799.37يورو (في عام  )2019واستمرت أنشطته
التجارية لمدة أربعة أشهر على األقل.
يمكن لروَّ اد األعمال اختيار شركة تأمين المعاشات التي يرغبون
في استخدامها .يجب الحصول على تأمين  YELفي غضون ستة
أشهر من بدء العمل.
يتم احتساب مساهمة  YELكنسبة مئوية من الدخل المكتسب
لرائد األعمال .يجب أن يكون الدخل المكتسب معادالً للمبلغ الذي
سيتم دفعه للموظف لنفس العمل.

تأمين اختياري:
•التأمين اإلختياري لرائد األعمال ضد الحوادث أثناء لساعات العمل:
يمكن إضافة تأمين وقت الفراغ.
•تأمين انقطاع العمل :يغطي خسارة الدخل إذا توقفت العمليات.
•تأمين المسؤولية :يغطي الخسائر التي لحقت بطرف آخر وكذلك
النفقات القانونية المحتملة.
•تأمين النفقات القانونية :يغطي النفقات القانونية التي قد تنشأ،
على سبيل المثال ،من النزاعات التعاقدية أو الفصل.

إذا كانت لشركتك مرافق تجارية وممتلكات ،يمكن تأمينها ضد
تعتمد معاشات صاحب العمل وإعادة التأهيل على دخله المكتسب .السرقة والسطو والحريق وتلف المياه.
يعتمد مبلغ جميع البدالت اليومية التي تدفعها  Kelaعلى الدخل
المكتسب .ويشمل ذلك بدالت المرض وبدالت األمومة وبدالت
الوالدين.

ً
عضوا في صندوق البطالة ،فسيتم اعتماد
إذا كان رائد األعمال
بدل البطالة إستناداً الى دخلهم المكتسب .باإلضافة إلى ذلك،
سيؤثر تأمين  YELعلى معاش الناجين المدفوع ألفراد األسرة
بعد وفاة رائد األعمال.
مساهمات ( YELعلى أساس الدخل المكتسب)
•من  18إلى  52عامًا%24.10 :
•من  53إلى  62عامًا% 25.60 :
•أكبر من  62عامًا%24.10 :
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سيحصل رائد أعمال جديد على خصم
بنسبة  %22ألول  48شهرً ا.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

مخصصات البطالة لرائد األعمال
رواد األعمال
تأمين بطالة َّ

وف ًقا لقانون تأمين البطالة (työttömyysturvalaki
) ،1290/2002فإن رائد األعمال هو الشخص الذي يعمل
في شركة يمتلك فيها نفسه أو مع عائلته حصة يحددها القانون.
عالوة على ذلك ،فإن الشخص الذي يعمل من أجل العمل وليس
لديه عالقة عمل أو خدمة مع شركة صاحب العمل (مثل المتعاقد
المستقل أو الشخص الذي يعمل من خالل مجتمع الفواتير أو
شخص يعمل لحسابه الخاص) يعتبر أيضًا منظمًا .مجرد امتالك
شركة أو جزء منها ال يجعل أي شخص رائد أعمال.
يتم تغطية رواد األعمال بواسطة تأمين ضد البطالة إذا قاموا
بتوظيف أنفسهم بطريقة تجعل الدخل المكتسب الذي يستند إليه
تأمين معاشاتهم ( YELأو  MYELأو  TyELفي حالة فرد من
عائلة رائد األعمال/مالك جزئي للشركة) على األقل €12,816
في السنة.
إذا كانت الوظيفة الرئيسية للشخص مدفوعة األجر وكانت
ريادة األعمال عبارة عن نشاط بدوام جزئي ،فعادة ما يكون من
المنطقي الحصول على تأمين ضد البطالة من خالل صندوق
بطالة للموظفين.
من حيث تأمين البطالة ،يعتبر الشخص رائد أعمال إذا
•كان ملزمًا بالحصول على تأمين  YELأو MYEL
(باستثناء متلقي المنح).
يعتبر المالك لجزء من شركة وأحد أفراد عائلة رائد األعمال ،المشمول
رواد األعمال في الحاالت التالية
بتأمين  ،TyELمن َّ
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•العمل في مناصب قيادية (العضو المنتدب أو عضو مجلس اإلدارة)
في شركة يمتلكان منها  %15على األقل بمفردهما أو تمتلك أسرهما
 %30على األقل،
•العمل في منصب غير قيادي (كموظف) في شركة يمتلكان فيها أو
أسرهما  %50على األقل.

يعتبر الزوج (بما في ذلك الزواج وف ًقا للقانون العام) أو الطفل
أو أحد الوالدين لرائد األعمال الذي يعيش في نفس المنزل الذي
يعيش فيه رائد األعمال أحد أفراد األسرة.
يمكن أن تتضمن المشاركة التي تستند إلى تعريف رائد األعمال
ملكية غير مباشرة من خالل شركة أخرى .تؤخذ الملكية غير
المباشرة من خالل شركة أخرى في االعتبار إذا كان الشخص
يمتلك ،بمفرده أو مع أحد أفراد األسرة %50 ،على األقل من
الشركة الوسيطة.
يمكن لروَّ اد األعمال الحاصلين على تأمين  YELأو MYEL
االنضمام إلى صندوق البطالة .عضوية صندوق البطالة اختيارية.
هناك صندوقان للبطالة لروَّ اد األعمال :صندوق البطالة لروَّ اد
األعمال والعاملين لحسابهم الخاص ( )AYTوصندوق البطالة
لروَّ اد األعمال الفنلندي ( .)SYTروَّ اد األعمال يدفعون رسوم
العضوية لصندوق البطالة.

التخصيص اليومي المتعلق باألرباح

سيدفع صندوق البطالة بدل يومي مرتبط باألرباح إلى رائد أعمال
إذا أصبح عاطالً عن العمل .الشرط هو أن يكون رائد األعمال
قد أمضى كعضو في صندوق البطالة مدة ال تقل عن  15شهرً ا.
وهناك مطلب آخر يتمثل في أن دخلهم المكتسب بموجب YEL
بلغ  12,816يورو على األقل في العام ( )2019وقد دفعوا
مساهماتهم في .YEL

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

يمكن لروَّ اد األعمال الذين ليسوا أعضاء في صندوق البطالة
التقدم بطلب للحصول على بدل البطالة من  .Kelaوسيتلقون
عندها بدل البطالة األساسي ،وليس التخصيص المرتبط بالكسب.
كان العديد من روَّ اد األعمال موظفين قبل أن يصبحوا روَّ اد
أعمال .ال ينبغي أن يظل رائد األعمال المتفرغ كعضو في
صندوق البطالة للموظفين .ومع ذلك ،عادة ما يكون لديهم
فترة ما بعد الحماية .هذا يعني أنه إذا أصبح الشخص عاطالً
عن العمل بعد فترة وجيزة من تأسيس الشركة ،فقد يحق له
الحصول على بدل يومي مرتبط باألرباح على أساس
مكاسبه السابقة.

استحقاق مساعدات البطالة
يحق لروَّ اد األعمال الحصول على بدل للبطالة إذا كانت
ً
عضوا في صندوق بطالة
أنشطتهم التجارية قد انتهت وكانوا
لمدة  15شهرً ا على األقل.
تنتهي أنشطة األعمال عندما يتم إعالن إفالس الشركة أو
وضعها قيد التصفية أو إذا توصل الشركاء إلى اتفاق إلغالق
الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،يتعين على رائد األعمال التخلي
عن تأمين  YELأو  MYELوإشعار إدارة الضرائب .قد
يحصل رائد األعمال على بدل بطالة حتى لو بقيت الشركة
في السجل التجاري.
يتعين على رائد أعمال عاطل تقديم تقرير إلى مكتب TE
باعتباره باحث عن عمل .ستقدم سلطة التوظيف بيا ًنا بخصوص
بطالة رائد األعمال إلى صندوق البطالة .يجب أن يتصرف
الصندوق وف ًقا لبيان السلطة.
يرجى المالحظة :سيتم تحسين تأمين البطالة ألفراد أسر روَّ اد
األعمال اعتبارً ا من  1يوليو  .2019تنطبق التغييرات على
أفراد األسرة الذين ال يمتلكون أي أسهم في الشركة وليست
لديهم أي أصوات أو سلطة في الشركة .ومع ذلك ،فإنهم يعملون
لصالح الشركات العائلية ويستند تأمين معاشاتهم التقاعدية إلى
قانون معاشات الموظفين ( .)TyELاعتبارً ا من  1تموز (يوليو)
 ،2019سيُعتبر هذا الشخص موظ ًفا أيضًا عندما يتم تطبيق قانون
تأمين البطالة عليه .وهذا يعني أنه سيمكنه االنضمام إلى صندوق
البطالة للموظفين.
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النقاط الرئيسية المتعلقة بتأمين بطالة
رائد األعمال
ً
عضوا في صندوق بطالة ألصحاب المشاريع
•يجب أن تصبح
ً
من أجل البدء في تجميع أيام العمل التي تعد شرطا لتلقي
بدل البطالة المرتبط باألرباح .لن يحصل رائد األعمال الذي
هو عضو في صندوق البطالة للموظفين على الحق في تلقي
إعانات البطالة.
سار دون مقاطعة إذا قمت بالتحويل
•سيظل تأمين البطالة ٍ
من صندوق بطالة للموظفين إلى صندوق بطالة ألصحاب
المشاريع في غضون ثالثة أشهر من بدء عملك.
•قد يكون أحد أعضاء صندوق بطالة روَّ اد األعمال مؤهالً
للحصول على بدل بطالة مرتبط باألرباح بعد أن كان رائد
ً
وعضوا في صندوق البطالة لمدة  15شهرً ا.
أعمال
•إذا كنت موظ ًفا من قبل ،فعادة ما يكون لديك "حق حماية ما
بعد" لمدة  18شهرً ا بعد إنشاء عملك .هذا يعني أنه يحق لك
الحصول على بدل يومي على أساس أرباحك قبل
ريادة األعمال.
•يعتمد مبلغ بدل البطالة المرتبط باألرباح على مستوى التأمين
الذي اخترته عند االنضمام إلى صندوق بطالة روَّ اد األعمال.
ومع ذلك ،قد ال يتجاوز الدخل السنوي المستخدم كأساس
لتأمين التقاعد .يجب أن يكون الدخل  12.816يورو كحد
أدنى في السنة.
•كقاعدة عامة ،يتم دفع بدل البطالة المرتبط باألرباح لمدة
أقصاها  400يوم.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

قائمة مرجعية لرائد أعمال جديد
خطة العمل التجاري
• خطة العمل المكتوبة
• الحسابات المطلوبة
حساب الربحية
• سعر ثابت
• أسعار متغيرة
• الدخل الشخصي
• هامش الربح اإلجمالي ()%
• نقطة الربحية الحرجة (أي حجم المبيعات الذي سيتم فيه تغطية جميع التكاليف ولكن
الشركة لن تحقق ربحً ا أو خسارة)
فحص السوق
• الطلب
• المنافسة والمنافسين
• مستوى السعر
• تفرد المنتج بالمقارنة مع منتجات المنافسين
• إعالن
منحة المشروعات الناشئة
• طلب منحة من أجل مشروع ناشيء لمكتب TE
• شهادة الضرائب المدفوعة/شهادة الديون
الضريبية
• خطة العمل والحسابات
• البيانات المطلوبة من وكالة المؤسسة
التمويل
• الحاجة إلى المال (االستثمارات ،رأس
المال العامل)
• التمويل الذاتي
•  ،Finnveraالمصرف أو أي تمويل خارجي آخر
• اإلعانات الممكنة
• ضمانات
اتفاقيات
• مذكرة التأسيس (إلزامية)
• اتفاقيات البدء األخرى (مثل اتفاقية المساهمين ،اتفاقية العضوية ،اتفاقية الشراكة)
• االتفاقيات الضرورية األخرى (التأجير ،الموردين ،اتفاقية التأجير ،عقود العمل)
التسجيل في السجل التجاري
• ليس قبل أن تتلقى قرارً ا بشأن منحة بدء عملك
• يجب دفع رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة
راجع ytj.fi
تصاريح/تراخيص
• اإلشعارات والتسجيالت المطلوبة
• التصاريح والتراخيص
المرافق التجارية
• اإليجار أو الملكية
• موقعك
• مالءمة العمل
• التفتيش من قبل السلطات
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

المعامالت المالية
• فتح حساب
• محطة الدفع
• قوالب الفاتورة
التسجيل المحاسبي
• التسجيل المحاسبي بإستخدام قيد واحد
• تسجيل القيد المزدوج
• خدمات شركة المحاسبة
فرض الضرائب
• التسجيل في سجل ضريبة القيمة المضافة
• التسجيل في سجل الدفع المسبق
• الدفع الضريبي المسبق
• موعد مع مستشار الضرائب في وكالة المشاريع
التأمين
• تأمين معاش الشخص المستقل (( )YELإلزامي)
• التأمين ضد الحوادث (مستحسن)
• تأمين المسؤولية ،تأمين النفقات القانونية
• تأمين الملكية
• التأمين األخرى
• اقتباسات من شركات التأمين المختلفة
تأمين البطالة
• التحويل من صندوق بطالة الموظفين إلى صندوق بطالة روَّ اد األعمال
(خالل ثالثة أشهر)
• ) SYT (www.syt.fiو)AYT (www.ayt.fi
شؤون الموظفين
• التسجيل في سجل صاحب العمل
• اإللتزامات القانونية
• تكاليف الشركة (الدفع  +التكاليف ذات الصلة)
• احتماالت للحصول على دعم األجر
اجتماعات مع الخبراء
• مصرف
• شركة التأمين
• شركة محاسبة
• التسويق
• اآلخرين
رواد األعمال
شبكة دعم َّ
• شبكات روَّ اد األعمال
• جمعية أو منظمة روَّ اد أعمال
منظمات األعمال
• منظمة روَّ اد األعمال www.yrittajat.fi
• الرابطات التجاريةwww.ek.fi, www.mtk.fi, ،
www.yrittajat.fi
• الغرف التجاريةwww.keskuskauppakamari.fi ،
• منظمات أصحاب العملwww.ek.fi ،
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

روابط مهمة
خطة العمل التجاري
قوالب خطة العمل التجاري على اإلنترنت

يمكنك العثور في موقع  Team Finlandعلى جميع الجهات الفاعلة التي تمولها الدولة
والتي تساعد الشركات في التدويل.

team.finland.fi
يتم التقدُّم لطلب منح المشروعات الناشئة من خالل مكتب  .TEتقدم مكاتب  TEدورات
تدريبية ألصحاب المشاريع الطموحين .يمكن لمكاتب  TEمنح إعانة مدفوعة األجر للمساعدة
في تغطية تكاليف تعيين باحث عن عمل عاطل عن العمل.

oma.yrityssuomi.fi
www.onnistuyrittajana.fi

www.te-palvelut.fi

توجيه بدء المشروع

التسجيالت واإلشعارات

تقدم وكاالت المشروعات في جميع أنحاء فنلندا خدمات استشارية تجارية سرية
مجا ًنا لروَّ اد األعمال الجدد وأي شخص يخطط لبدء عمل تجاري.

يوفر المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل معلومات ،على سبيل المثال ،عن براءات االختراع
والعالمات التجارية وكذلك سجالت مختلفة ،بما في ذلك السجل التجاري وسجل الجمعيات.

www.uusyrityskeskukset.fi

www.prh.fi

 Suomi.fiهي خدمة عبر اإلنترنت تتم إدارتها بواسطة مركز تسجيل السكان.
هناك قسم للشركات التي تقدم المعلومات والخدمات إلنشاء شركة والتمويل واإلدارة
المالية وتطوير األعمال والمنتجات وكذلك التدويل.

في خدمة  Virreالتابعة للمكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل ،يمكنك البحث عن البيانات المالية
للشركة ،ومقتطفات السجل التجاري اإللكتروني ،ومواد التأسيس والملخصات اإللكترونية من
سجل الرهون العقارية .المعلومات األساسية متاحة مجا ًنا ،لكن منتجات خدمات المعلومات
تخضع للرسوم.

يوفر قسم التعليمات والدعم في  Suomi.fiمعلومات حول خدمات تحديد الهوية
والتخويل من  .Suomi.fiتستخدم العديد من السلطات ،مثل إدارة الضرائب
ومراكز  ،ELYنظام تحديد الهوية  Suomi.fiكجزء من خدماتها عبر اإلنترنت.
تعد خدمة ) My Enterprise Finland (oma.yrityssuomi.fiمساحة
عمل إلكترونية لرعاية المسائل المتعلقة باألعمال.

www.suomi.fi/company
يقدم موقع  ProAgriaخدمات للشركات العاملة في المناطق الريفية .يمكنك،
على سبيل المثال ،تلقي المساعدة في إنشاء شركة أو تطوير عملك الحالي.

www.proagria.fi
التمويل
تقدم  Business Finlandالتمويل ،على وجه الخصوص ،للشركات الصغيرة والمتوسطة
التي تستهدف األسواق الدولية.

www.businessfinland.fi
 Finnveraهي شركة تمويل متخصصة مملوكة لدولة فنلندا .توفر  Finnveraالتمويل
للشركات التي لديها أفكار تجارية جيدة.

www.finnvera.fi
سيساعدك الخبراء في مراكز التنمية االقتصادية والنقل والبيئة ( )ELY Centersفي خدمات
التمويل والتطوير وغيرها من خدمات األعمال العامة.

www.ely-keskus.fi
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www.virre.fi
نظام معلومات األعمال ( )YTJهو خدمة يديرها المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل واإلدارة
الضريبية .على موقع  YTJيمكنك
• تأسيس شركة
• تغيير المعلومات المتعلقة بشركتك/مؤسستك
• البحث عن المعلومات األساسية عن أي شركة بنا ًء على معرفها التجاري أو اسمها
يمكن تقديم بعض اإلشعارات عبر اإلنترنت.

www.ytj.fi
لدى مصلحة الضرائب موقع إلكتروني ألصحاب المشاريع الجديدة على
 .www.vero.fi/uusiyritysيمكنك إرسال إشعارات ضريبية من خالل خدمة MyTax
) .(www.vero.fi/omaveroاعتبارً ا من  1كانون الثاني (يناير)  ،2019يجب على
أرباب العمل تقديم إشعار بأرباح موظفيهم إلى سجل الدخل (.)www.tulorekisteri.fi

www.vero.fi
صعوبات مالية
إذا كانت شركتك تواجه صعوبات مالية ،يمكنك االتصال بخدمة Enterprise Finland
( Financial Assistance Serviceهاتف .).0295 024 880وسيقومون بتقديم
المساعدة والمشورة مجا ًنا.

www.suomi.fi/company
> التغييرات وحاالت األزمات

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

إدارة شركة
يتطلب تشغيل عمل تجاري ناجح:
• أن تكون الفواتير الخاصة بك والتسجيل المحاسبي مهيئين
بصورة مالئمة
• أن تهتم بااللتزامات القانونية لشركتك.

RMK Vehicle Corporation Oy
•في ربيع عام  ،2018قام سائقو الدراجات تيمو سوكيو
ويوها-بيكا رينتاماكي وآري فيميرو بتأسيس شركة
تصنع الدراجات النارية الكهربائية .هدفهم هو بيع
الدراجات النارية الصديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم.
كان هناك قدر كبير من االهتمام والتوقعات المرتفعة.
ساعدتهم وكالة منطقة توركو (مركز خدمات األعمال
بوتكوري) في تأسيس الشركة.
اقرأ قصة تيمو ويوها بيكا وآري على موقعنا اإللكتروني على
.www.uusyrityskeskus.fi
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تيمو سوكيو:
"أوالً ،يجب أن تتعلم حقًا كيف يعمل كل شيء
من المحاسبة إلى إعداد الفواتير .ثم يمكنك
التركيز على العمل الفعلي بمجرد أن يبدأ".

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

الفواتير وجمع الديون
يجب أن تقرر كيفية ترتيب الفواتير الخاصة بك ،ما لم تقبل
شركتك النقد فقط .سيكون عليك أيضًا العناية بتحصيل الديون،
إال إذا قررت بيع فواتيرك لشركة تمويل.

من أن معلومات الفاتورة تلبي متطلبات قانون ضريبة القيمة
المضافة .إذا كانت الفاتورة تحتوي على معلومات غير صحيحة،
فلن يكون العميل ملزمًا بدفع الفاتورة.

الفواتير

تذكر أن تقدم الفواتير الخاصة بك

عندما يطلب العميل منتجً ا ،فقد يستغرق األمر بضعة أيام قبل
تسليم المنتج إلى العميل .غالبًا ما يتم إرسال فاتورة المنتج في
غضون بضعة أيام من تاريخ التسليم .يمكن االتفاق على فترة
الدفع معًا في المبيعات بين األعمال التجارية .وتتراوح فترات
الدفع عاد ًة من  14إلى  30يومًا.
بمعنى آخر ،قد يستغرق األمر وق ًتا طويالً قبل أن يكون المال
في الحساب المصرفي لشركتك .لذلك ،يجب إرسال الفواتير في
أسرع وقت ممكن .يعطي نظام تحرير الفواتير السريع لعمالئك
انطباعًا جي ًدا عن االحترافية.
إرسال الفواتير في النموذج الذي طلبه العميل

يمكن إرسال الفواتير كفاتورة إلكترونية أو عن طريق البريد
اإللكتروني أو كفاتورة ورقية .أرسل فاتورتك في النموذج الذي
طلبه العميل .تحقق دوما ً من الفواتير الخاصة بك بعناية .تأكد

يُطلب من روَّ اد األعمال االحتفاظ بجميع سجالتهم المحاسبية
لمدة ست سنوات من نهاية السنة التقويمية التي تنتهي خاللها
السنة المالية .على سبيل المثال ،إذا انتهت السنة المالية في
 ،30/04/2019يجب تخزين السجالت حتى .31/12/2025
ال تغير أبدًا فاتورة تم إرسالها بالفعل

ال تقم أب ًدا بتغيير فاتورة تم إرسالها بالفعل إلى العميل والى قسم
المحاسبة .إذا كان هناك خطأ في فاتورة ،يجب إضافة الفاتورة
القديمة واستبدالها بفاتورة جديدة .مزيد من المعلومات حول
متطلبات الفاتورة والتفاصيل:

www.vero.fi
www.yrittajat.fi

تحصيل الديون
يشير إصطالح تحصيل الديون إلى اإلجراءات المطلوبة إذا فشل
العميل في دفع فاتورته.

مثال
الجدول الزمني من أجل الدفع:

يطلب العميل منتج
 15سبتمبر
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ترسل الشركة المنتج
للعميل
 20سبتمبر

ترسل الشركة فاتورة
للعميل
 25سبتمبر

فاتورة يدفعها العميل
 25أكتوبر

وصول األموال في
حساب الشركة
 26أكتوبر

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

أوالً ،سيتعين عليك إرسال تذكير بالدفع لهم .يمكن إرسال تذكير
يتضمن رسومًا إضافية إلى العميل في أقرب وقت ممكن بعد
 14يومًا من تاريخ االستحقاق .ال توجد حدود زمنية للتذكير في
تحصيل الديون بين الشركات.

وكاالت تحصيل الديون تحتاج إلى ترخيص .تتوفر معلومات
حول شركات تحصيل الديون المرخصة على www.avi.fi
و.www.suomenperimistoimistojenliitto.fi

عاد ًة ما ترسل الشركات رسالة تذكير بالدفع أو اثنتين .يمكنهم
بعد ذلك السماح لوكالة تحصيل الديون برعاية تحصيل الديون.

ال تنس تحصيل الديون
•اتبع اللوائح القانونية عند إرسال الفواتير وجمع الديون.

الفائدة على التأخر في السداد

•عقد اتفاق مع وكالة تحصيل الديون في مرحلة مبكرة.

يمكن إضافة فائدة الدفع المتأخر إلى فاتورة وتبدأ من تاريخ
االستحقاق .تعتمد الفائدة على السعر المرجعي الذي حدده
مصرف فنلندا .أقصى فائدة للتأخر في السداد هي السعر
المرجعي باإلضافة إلى ( %7في مبيعات األعمال التجارية،
يكون السعر المرجعي زائد .)%8
إذا كان العميل مستهل ًكا ،يكفي أن يدفعوا الفاتورة في تاريخ
االستحقاق على أبعد تقدير .إذا كان العميل شركة ،يجب أن
يكون المال في حساب المستلم ،في تاريخ االستحقاق على
أبعد تقدير.
استخدام وكالة تحصيل الديون
إذا لم يدفع عميلك فاتورته حتى بعد إرسال رسائل تذكير إليهم،
يجب أن تدع وكالة تحصيل الديون تتولى تحصيل الديون.
يمكنك أيضًا بيع الذمم المدينة الخاصة بك لشركة تمويل ،وفي
هذه الحالة لن تقلق بشأن تحصيل الديون .سيتم دفع المال بسرعة
إلى حساب شركتك .وسيتم تخفيض عمولة محددة سلفا من
الذمم المدينة.
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•قارن بين أسعار وخدمات وكاالت تحصيل الديون المختلفة قبل
اتخاذ قرارك.
•لن تحتاج إلى خدمات تحصيل الديون إذا كانت شركتك تعمل
فقط بالنقد.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

التسجيل المحاسبي والبيانات المالية
لدى كل الشركات إلزام لتحتفظ بسجالت محاسبية .وهذا يعني
أنه يجب تسجيل إيرادات الشركة ومصروفها وممتلكاتها
وأصولها ومسؤولياتها .التسجيل المحاسبي يسمح لك بمراقبة
الوضع المالي لشركتك.
من المنطقي أن يقوم رائد أعمال جديد بشراء هذه الخدمات من
شركة محاسبة .ومع ذلك ،يجب أن تفهم على األقل أساسيات
اإلدارة المالية .بصفتك رائد األعمال ،فأنت مسؤول في النهاية
عن صحة التسجيل المحاسبي ،حتى لو تم االهتمام بها من قبل
شركة محاسبة.
يركز هذا الدليل بشكل أساسي على التسجيل المحاسبي للشركات
الصغيرة على المستوى العام.

التسجيل المحاسبي اليومي

يعتمد حفظ الدفاتر اليومية (التسجيل المحاسبي الشهري) على
القسائم .هذا يعني أنه يجب على رائد األعمال إرسال جميع
القسائم إلى المحاسب الذي سيقوم بإدخالها في السجالت .وتشمل
هذه فواتير المبيعات ،فواتير الشراء ،البيانات المصرفية ،كشوف
الحسابات واإليصاالت .يمكن أن تكون القسائم مستندات
إلكترونية أو ورقية.
عادة ما يكون روَّ اد األعمال مسؤولين عن إنشاء فواتير المبيعات
ودفع فواتير الشراء ومراقبة حسابات القبض .ويمكن أيضا أن
تكون هذه المهام االستعانة بمصادر خارجية لشركة محاسبة.
يمكن لروَّ اد األعمال االستفادة من مجموعة متنوعة من أنظمة
اإلدارة المالية .فهي تجعل من السهل التعامل مع الفواتير وإرسال
المستندات إلى شركة المحاسبة.
يجب أن تتفق مع المحاسب الخاص بك على المهام التي ستهتم
بها بنفسك وطريقة إرسال المواد المحاسبية .يجب أن تجعل
االتفاق مكتوبًا.

قد بكون التسجيل المحاسبي قائما ً على نظام الدخول الفردي أو
نظام الدخول المزدوج.
عاد ًة ما تعني عملية التسجيل المحاسبي ذات القيد الواحد تسجيل
إيرادات ونفقات الشركة إلنشاء بيان دخل .يمكن ألي شخص
يعمل لحسابه الخاص تطبيق التسجيل المحاسبي ذا القيد الواحد
في حالة عدم استيفاء أكثر من أحد الشروط التالية:
•أن يتجاوز إجمالي الميزانية العمومية  100000يورو
•أن يتجاوز معدل الدوران أو الدخل المقابل  200000يورو
•أن يكون لدى الشركة ،في المتوسط ،أكثر من ثالثة موظفين.

يجب أن تطبق الشركات األخرى التسجيل المحاسبي ذات
القيد المزدوج .وهذا يعني أن كل معاملة تجارية يتم إدخالها
في حسابين:
•حساب المدين
•حساب االئتمان.

سيؤدي ذلك إلى إنشاء بيان الدخل والميزانية العمومية للشركة.

السنة المالية

عادة ما تتكون السنة المالية للشركة من  12شهرً ا .بالنسبة
لشركة جديدة ،يمكن أن تكون السنة المالية األولى أقصر أو
أطول .ومع ذلك ،فقد ال تتجاوز  18شهرً ا .عادة ما تكون السنة
ً
خاصة إذا كان
المالية سنة تقويمية .وقد تكون أيضًا فترة أخرى،
العمل موسميًا.

شركة محاسبة
من المنطقي أن تترك لشركة المحاسبة تولي إدارة التسجيل
المحاسبي الخاص بك .شركات المحاسبة وخبراء المحاسبة
والضرائب .يمكنهم أيضا اإلهتمام بمحاسبة الرواتب .للمزيد
من المعلومات:

www.taloushallintoliitto.fi
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

البيانات المالية

التدقيق

يجب إعداد البيانات المالية عند انتهاء السنة المالية .يجب إعدادها
في غضون أربعة أشهر من نهاية السنة المالية أو في وقت سابق
إذا لزم األمر من خالل تقديم اإلقرار الضريبي.

تحتاج الشركات عادة إلى تعيين مدقق حسابات .المراجع مسؤول
عن تدقيق السجالت المحاسبية للشركة والحوكمة والبيانات
المالية .سيقوم المدقق بإعداد تقرير مدقق حسابات مكتوب وسيقوم
بتدوين التدقيق في البيانات المالية .يجب أن يكون المراجع مدق ًقا
معتم ًدا ،بمعنى آخر أن يكون شخصًا قد خضع إلمتحان المدققين.
يستخدم المدققون المعتمدون التسميات  HTأو  .KHTللمزيد من
المعلومات > www.prh.fi :إشراف المراجع
.www.suomentilintarkastajat.fi

تتضمن البيانات المالية بيان الدخل وميزانية عمومية .تظهر
البيانات المالية نتائج الشركة .ويتم استخدامها كأساس لدفع
الضرائب وتوزيع األرباح على أصحابها أو إظهار الخسائر.
ُتظهر البيانات المالية أيضًا الوضع المالي للشركة ،وبمعنى آخر
أصولها ومسؤولياتها .يجب على الشركات الكبيرة أيضًا إعداد
تقرير سنوي ،باإلضافة إلى البيانات المالية.
ال يتعين على الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص إعداد بيانات
مالية إذا لم يتم تجاوز أكثر من عتبة واحدة:
•الميزانية العمومية اإلجمالية  €350,000يورو
•معدل الدوران €700,000
•في المتوسط 10 ،موظفين خالل السنة المالية.
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الشركات الصغيرة ال تحتاج إلى توظيف مدقق حسابات .إذا لم
يتم تعيين مدقق حسابات ،فلن تحتاج األحكام المتعلقة باستخدام
المراجع إلى إدراجها في النظام األساسي للشركة وقواعدها.
اكذلك اليحتاج التجار من القطاع الخاص أيضا إلى تعيين
مدقق حسابات.

تسجيل البيانات المالية
يجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتعاونيات تقديم
بياناتها المالية إلى السجل التجاري .ويمكن تقديمها مع اإلقرار
الضريبي أو مباشرة إلى المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل.
يجب على التجار من القطاع الخاص وكذلك الشراكات العامة
والشراكات المحدودة تسجيل بياناتهم المالية إذا تم تجاوز اثنين
على األقل من الحدود التالية:

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

•معدل الدوران €12,000,000
•الميزانية العمومية اإلجمالية  €6,000,000يورو
•في المتوسط 50 ،موظ ًفا.

للمزيد من المعلومات:

www.prh.fi
> السجل التجاري > كيفية تقديم البيانات المالية

بعد انتهاء السنة المالية
•إعداد البيانات المالية.
تتكون من:
 بيان الدخل الميزانية مالحظات قائمة دفتر األستاذ والمواد•اعتماد البيانات المالية
 شركة ذات مسؤولية محدودة :اجتماع عام أو وثيقة مكتوبة تعاونية :اجتماع تعاوني أو وثيقة مكتوبة تعاونية الشراكة والتاجر الخاص :التوقيع دون اجتماع•تسجيل البيانات المالية في السجل التجاري
مطلوب دائمًا للشركات ذات المسؤولية المحدودة والتعاونيات ،في حاالت معينة للشركات األخرى.
•إذا عينت الشركة مدقق حسابات ،فسيقوم المراجع بمراجعة البيانات المالية وإعداد تقرير
مدقق الحسابات.
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

ضريبة الدخل
تدفع الشركات مجموعة متنوعة من الضرائب .تدفع الشركات
ضريبة القيمة المضافة على المبيعات وضريبة الدخل على
نتائجها .يتم دفع ضريبة الدخل كدفعات مسبقة .إذا لم تدفع ما
يكفي من الدفعات المسبقة ،فيمكنك دفع مدفوعات مسبقة إضافية
أو يمكنك سداد الضرائب الح ًقا.
يدفع روَّ اد األعمال أيضًا ضرائب دخل شخصي .يمكن كسب
الدخل أو الدخل الرأسمالي .يشمل الدخل المكتسب ،على سبيل
المثال ،الراتب والمعاشات وغيرها من المخصصات (مثل منحة
الدراسة أو بدل رعاية الطفل المنزلية).
يتم فرض ضريبة على الدخل المكتسب على أساس معدل
الضريبة الشخصية .إن عملية فرض الضرائب عملية تقدمية،
مما يعني أن معدل الضريبة الخاص بك يزيد مع زيادة دخلك.
يشمل الدخل الرأسمالي ،على سبيل المثال ،أي دخل ناتج عن
بيع وتأجير أصول الفرد أو عن طريق األرباح .قد يكون جزء
من دخل الشركة كذلك دخل رأس المال .يبلغ معدل الضريبة
على دخل رأس المال ( %30أو  %34للدخل الذي يتجاوز
.)€30,000
هذا الدليل ال يتناول سوى الضرائب على المستوى العام .تتطلب
ً
تخطيطا دقي ًقا ويجب عليك استشارة خبير ،كأن
ضرائب الشركة
يكون خبير ضرائب في وكالة من من وكاالت المشاريع.

شراكة عامة وشراكة محدودة

ال تدفع الشراكات العامة والشراكات المحدودة ضريبة دخل.
لكنها تقدم اإلقرار الضريبي ،والذي يستخدم لحساب الدخل
الخاضع للضريبة .تقسم إيرادات الشركة بين الشركاء وتحقق
إيراداتها بشكل أساسي للشركاء .يدفع الشركاء ضريبة على هذا
الدخل من خالل فرض ضرائبهم الشخصية.
قد يكون جزء من إيرادات الشركة هو الدخل الرأسمالي ،كما هو
الحال مع تاجر خاص .يتم تقسيم دخل الشركة إلى دخل رأسمالي
وإيرادات مكتسبة على أساس صافي أصول الشركة .قبل تقسيم
دخل الشركة ،سيتم خصم  %5من روَّ اد األعمال.
عادة ما يتلقى الشريك الصامت في شراكة محدودة فائدة على رأس
المال المستثمر في الشركة .هذا هو دخل رأس المال للشريك.
شركة ذات مسؤولية محدودة

تدفع الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضريبة على دخل الشركة.
وفي الوقت الحاضر ،تدفع الشركة ذات المسؤولية المحدودة
ضريبة بنسبة  %20من دخلها الخاضع للضريبة .يمكن لمساهمي
شركة ذات مسؤولية محدودة سحب األموال من الشركة كمرتب
و/أو كأرباح .يتم فرض الضريبة على راتب المساهم كدخل حصل
من خالل الضرائب الشخصية .تعتمد ضريبة األرباح الموزعة
على مقدار األرباح المدفوعة والعائد على األسهم.

الدفع المسبق الضريبي

ضريبة الدخل لمختلف أشكال الشركات

تعتمد الدفعات المسبقة على الدخل من العمليات التجارية.

يعتبر دخل التاجر الخاص دخالً شخصيا ً بالكامل .وعادة ما يكون
جزء كبير من الدخل مكتسبًا ويدفع رائد األعمال ضريبة شخصية
عليه .جزء من دخل الشركة هو دخل رأس المال الذي يخضع
للضريبة وفقا لذلك.

يمكن للتجار والشراكات من القطاع الخاص تقديم تقدير لنتائجهم
وصافي المبيعات فيما يتعلق بإشعار المشروعات الناشئة .في
حال وجود شراكة عامة أو محدودة ،يتم سداد الدفعات المقدمة من
الشركاء .يعتمد مبلغ الدفعات المقدمة الواجب دفعها أيضًا على
الدخل اآلخر للشريك ،وبالتالي يجب على كل شريك تقديم طلب
منفصل من خالل خدمة .MyTax

تاجر خاص

يتم تقسيم دخل الشركة إلى الدخل المكتسب وإيرادات رأس المال
على أساس صافي أصول الشركة .وقبل تقسيم دخل الشركة،
سيتم خصم  %5من روَّ اد األعمال.
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

يمكن للشركات ذات المسؤولية المحدودة والتعاونيات طلب الدفع
المسبق والدفع المسبق اإلضافي عبر اإلنترنت من خالل خدمة
 .MyTaxسيتم إرسال تعليمات الدفع فيما يتعلق بقرار الدفع
المسبق .تاريخ االستحقاق هو يوم  23من كل شهر.
يجب عليك مراقبة تراكم األرباح ،وإذا لزم األمر ،طلب تغيير
المدفوعات المسبقة الخاصة بك .إذا أظهر ربح السنة المالية أنك
لم تدفع ما يكفي كمدفوعات مسبقة ،فيمكنك دفع مدفوعات
مسبقة إضافية.

عائدات ضريبة الدخل
يجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتعاونيات تقديم
إقرار ضريبة الدخل من خالل خدمة  MyTaxفي غضون أربعة
أشهر من نهاية السنة المالية.

سجل الدفع المسبق
يتعين على معظم الشركات التسجيل في سجل الدفع المسبق
إلدارة الضرائب .يمكن إجراء التسجيل فيما يتعلق بإشعار
المشروعات الناشئة المقدم إلى السجل التجاري .التسجيل في
سجل الدفع المسبق غير مطلوب إذا كانت شركتك تعمل فقط في
تجارة البضائع .سيتم إدخال الشركة في سجل الدفع المسبق في
حالة عدم وجود ضرائب مستحقة على الشركة أو المسؤولين
عنها .تعتني الشركة المدرجة في سجل الدفع المسبق بضرائبها
من خالل الدفع المسبق .ستقوم إدارة الضرائب بإزالة شركة من
السجل إذا فشلت في رعاية التسجيل المحاسبي والضرائب بشكل
صحيح .يمكن ألي شخص التحقق مجا ًنا إذا تم إدراج شركة
معينة في سجل الدفع المسبق .تتوفر المعلومات من خالل بحث
شركة  YTJعلى .www.ytj.fi

تعمل بعض الشركات على حق العميل في الحصول على ائتمان
ضريبي للنفقات المنزلية .يتوفر االئتمان الضريبي فقط إذا كانت
يجب على الشراكات العامة والشراكات المحدودة والتجار من
القطاع الخاص تقديم اإلقرارات الضريبية الخاصة بهم خالل الربيع الشركة التي تقوم بالعمل مسجلة في سجل الدفع المسبق.
الذي يلي السنة الضريبية ،بغض النظر عن السنة المالية .يجب
تقديم اإلقرارات الضريبية إلكترونيًا من خالل خدمة .MyTax
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ضريبة القيمة المضافة ()VAT
المشتريات .يجب استخدام المنتجات المشتراة ألغراض تجارية.
يجب أن تكون هناك فاتورة أو إيصال لمثل هذه المشتريات.

معدالت ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة تبلغ :%24
•على معظم السلع والخدمات

ضريبة القيمة المضافة تبلغ :%14
كيفية حساب مقدار الضريبة على القيمة المضافة

شهريا

متضمن
للضريبة

ال تشمل
الضريبة

ضريبة القيمة
المضافة
%24

مبيعات

€6,200

€5,000

€1,200

€1,860

€1,500

€360

المشتريات

المستحقة
بعضالقيمة
ضريبة
فقط
المضافة تبيع
الشركات

€840
القيمة

المنتجات التي ال تخضع لضريبة
المضافة .هذه الشركات ليست مسؤولة عن دفع ضريبة القيمة
المضافة .عالوة على ذلك ،فهم غير قادرين على خصم ضريبة
القيمة المضافة على المنتجات المشتراة من الضرائب.

إذا كان صافي مبيعات الشركة أقل من  €10,000سنويًا ،فلن
تحتاج إلى إدخالها في سجل ضريبة القيمة المضافة .سيتعين
عليك بعد ذلك التأكد من أن صافي مبيعاتك ال يتجاوز المبلغ
المذكور أعاله .في حالة تجاوز مبلغ  ،€10,000يجب دفع
ضريبة القيمة المضافة على جميع المبيعات بأثر رجعي منذ بداية
السنة المالية .يمكن أيضًا إدخال شركة ذات أنشطة صغيرة في
سجل ضريبة القيمة المضافة .إذا كان صافي مبيعات الشركة ال
يتجاوز  ،€30,000فيمكن للشركة أن تطلب الحد األدنى لتخفيف
ضريبة القيمة المضافة .وهذا يعني أن الشركة لن تضطر لدفع
ضريبة القيمة المضافة بالكامل.
تقوم بعض الشركات بشراء منتجات من بلدان أخرى و/أو بيع
منتجات إلى دول أخرى .في هذه الحالة ،يجب عليك مناقشة
الضرائب الخاصة بك مع مكتب الضرائب والمحاسب الخاص بك.
لمزيد من المعلومات حول الضرائب ،تفضل بزيارة
.www.vero.fi

تقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة
تشمل الضرائب المقدرة ذاتيًا ،على سبيل المثال ،ضريبة القيمة
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•على منتجات الطعام
•األعالف الحيوانية
•خدمات المطاعم وخدمات المطاعم ( %24للمشروبات الكحولية
ومنتجات التبغ)

ضريبة القيمة المضافة تبلغ :%10
•على الصحف والمجالت القائمة على االشتراك (أيضًا
اعتبارً
ا
المنشورات اإللكترونية ومبيعات اإلصدارات الفردية
من  1يوليو )2019
•الكتب
•منتجات صيدالنية
•الخدمات الرياضية
•عروض األفالم
•تذاكر لألحداث الثقافية
•تذاكر لألحداث الترفيهية
•نقل الركاب
•خدمات اإلقامة
•المدفوعات للبث التلفزيوني واإلذاعي

ال توجد ضريبة قيمة مضافة على:
•مبيعات وتأجير العقارات والشقق
•الخدمات صحية
•خدمات الرعاية االجتماعية
•بعض خدمات التدريب
•خدمات التمويل والتأمين
•بعض حقوق الطبع والنشر التعويض
•بعض رسوم أداء الفنان
•الخدمات البريدية العامة

إذا قامت الشركة ببيع سلع أو خدمات بما في ذلك ضريبة
القيمة المضافة ( ،)VATفيجب تحديد الضرائب على
اإليصاالت .ستدفع الشركة ضريبة القيمة المضافة المحصلة
من خالل المبيعات إلى إدارة الضرائب .ومع ذلك ،يمكن
للشركة أوالً خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

المضافة ومساهمات صاحب العمل .يجب على الشركة حسابها
بالديون الضريبية للشركة أو اإلهمال في تقديم اإلقرارات
وتسجيلها ودفعها بانتظام إلى مصلحة الضرائب وفقا لفترة
الضريبية .يتم إدخال الشركة في سجل الديون الضريبية إذا
الضرائب للشركة .يجب تقديم اإلقرار الضريبي إذا كانت الشركة كان لديها ديون ضريبية ال تقل عن  .€10,000يوضح السجل
مدرجة في سجل ضريبة القيمة المضافة .ويجب رفعها حتى لو لم أيضًا ما إذا كانت الشركة قد أهملت تقديم اإلقرارات الضريبية
للضرائب المقدرة ذاتيًا .سجل الديون الضريبية عام ويمكن
تكن هناك مدفوعات لفترة معينة.
االطالع عليه على  .www.ytj.fiومع ذلك ،سيتعين عليك
استخدام معرف  Katsoالخاص بك إذا كنت ترغب في عرض
كقاعدة عامة ،الفترة الضريبية هي شهر تقويمي .قد يكون أيضًا
معلومات الديون الضريبية للتاجر الخاص.
أطول إذا كانت صافي مبيعات الشركة منخفضة .يجب على
الشركات تقديم اإلقرارات الضريبية الخاصة بها إلكترونيا ً ودفع
الضرائب من خالل خدمة  MyTaxإلدارة الضرائب.

خدمة MyTax
في خدمة  MyTaxإلدارة الضرائب ،يمكنك
•طلب بطاقة ضريبية أو التقدم بطلب للدفع المسبق
•تقديم اإلقرار الضريبي الشخصي أو اإلقرار الضريبي للشركة
•دفع الضرائب
•تقديم رقم حسابك المصرفي
•فحص التفاصيل الخاصة بك.

للمزيد من المعلوماتwww.vero.fi/omavero :

يمكنك تسجيل الدخول إلى خدمة  MyTaxباستخدام رموز
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو شهادة الهاتف المحمول
أو معرف  .Katsoلمزيد من المعلومات حول معرف ،Katso
تفضل بزيارة yritys.tunnistus.fi

سجل الديون الضريبية
يسمح لك سجل الديون الضريبية بالتحقق من المعلومات المتعلقة

فرض الضرائب على أشكال الشركات المختلفة
•الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتعاونية:
يتم فرض ضريبة على الدخل كدخل للشركة.
•الشراكة العامة والشراكة المحدودة:
ينقسم الدخل الخاضع للضريبة إلى حصص دخل الشركاء
ويدفع كل شريك ضريبة على حصته.
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•تاجر خاص:
يتم فرض ضرائب على إيرادات الشركة باعتبارها
الدخل الشخصي لرائد األعمال.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

توظيف موظف
أُنظر في نوع الموظف الذي تحتاجه .اتخاذ قرار بشأن نوع ومدة العمل:
بدوام جزئي ،بدوام كامل ،لفترة محددة أو إلى أجل غير مسمى؟ النظر
في ما هية المعايير للموظف.

احصل على تأمين معاشات الموظفين ( .)TyELيجب
الحصول على تأمين المعاشات قبل بدء العمل ،على األقل
قبل تقديم تقرير دفع األرباح إلى سجل الدخل.

إنشاء إعالن وظيفة.

ترتيب الرعاية الصحية المهنية .يجب ترتيب الرعاية
الصحية المهنية إذا قمت بتعيين موظف في عالقة عمل.
إحصل على المزيد من المعلومات من  Kelaوعلى
.www.kela.fi

كن مستعدًا إلعطاء المتقدمين معلومات عن الوظيفة.
قراءة التطبيقات.

تنظيم سجالت ساعات العمل الخاصة بك.
تنظيم مقابالت العمل واختيار الموظف المناسب.
رعاية الصحة والسالمة المهنية.
إبرام عقد العمل .تعرف على ما يقال عن ساعات العمل واستحقاقات
الموظفين في القانون واالتفاقيات الجماعية.
اطلع الموظف على الوظيفة.
أدخل شركتك في سجل صاحب العمل في مصلحة الضرائب .التسجيل في
سجل صاحب العمل مطلوب في الحاالت التالية
1.1كانت شركتك تدفع األجور بشكل دائم إلى موظفين اثنين على األقل أو
2.2إن كانت شركتك تدفع أجورً ا لستة موظفين على األقل ،حتى لو
كانت عالقات العمل مؤقتة .يتم االحتفاظ بسجل صاحب العمل من قبل
مصلحة الضرائب.
يتم التسجيل من خالل إشعار المشروعات الناشئة أو بإشعار بالتغييرات.
إستثناء التأمين اإللزامي .التأمين ضد الحوادث المهنية واألمراض المهنية
والتأمين على الحياة الجماعية .يجب إخراج التأمين قبل بدء العمل إذا تجاوزت
األجور المقدرة  €1,300في السنة التقويمية.
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

أن تصبح صاحب عمل
عقود التوظيف
عندما تقوم شركة بتعيين موظف ،فيجب إبرام عقد العمل مع
الموظف .يجب عليك دائمًا إبرام عقود العمل كتابيًا .ومع ذلك،
فإن االتفاقات الشفوية واإللكترونية صالحة أيضًا.
إذا لم يكن هناك عقد عمل مكتوب ،يجب على صاحب العمل
تقديم وصف كتابي لشروط التوظيف.
قد تكون عقود العمل صالحة لمدة محددة أو إلى أجل غير مسمى.
إذا كان عقد العمل ساري المفعول إلى أجل غير مسمى ،فستستمر
عالقة العمل حتى يتم إنهاؤها من قبل صاحب العمل أو الموظف.
سينتهي العقد المحدد المدة في التاريخ المتفق عليه دون إنهاء.
يتطلب العقد المحدد المدة سببًا مبررً ا ،على سبيل المثال تعيينه
كبديل أو لفترة تدريب.
يجب أن تمتثل عقود العمل للقانون واالتفاقيات الجماعية السارية.
تحقق من االتفاقية الجماعية التي تنطبق على مجال أعمالك
واالمتثال لها.
قد تحتوي عقود العمل على حكم لفترة تجريبية .المدة القصوى
لفترة تجريبية هي ستة أشهر .قد يتم إلغاء عقد العمل دون سابق
إنذار .يجب أن يكون هناك سبب مناسب لإللغاء.

عمال وكالة مؤقتة
في بداية العمليات ،قد تختلف الحاجة إلى الموظفين .قد يكون
استخدام عامل وكالة مؤقت أسهل من استخدام موظف .يمكن
العثور على الموظفين من خالل وكاالت العمل المؤقتة.

عقد التوظيف
يجب أن يشتمل عقد العمل على المعلومات التالية:
•مقر صاحب العمل والموظف
•تاريخ بدء العمل
•مدة وسبب عقد العمل المحدد المدة
•فترة تجريبية (إذا تم االتفاق عليها)
•مكان العمل
•واجبات الموظف الرئيسية
•االتفاق الجماعي المطبق
•أسباب لتحديد األجر
•فترة السداد
•ساعات العمل المعتادة (في حالة اختالف ساعات العمل ،يمكن
أن يذكر في العقد أن ساعات العمل تختلف أو أنها ،على سبيل
المثال ،من  10إلى  25ساعة في األسبوع أو من  0إلى
 20ساعة في األسبوع)
•طريقة تحديد العطلة السنوية
•فترة اإلشعار وأسباب تحديدها.

وتعد الوكالة مسؤولة عن دفع رواتبهم ورعاية التزامات
صاحب العمل.

معالجة البيانات الشخصية أثناء التوظيف
أثناء عملية التوظيف ،يمكن لصاحب العمل جمع وحفظ
المعلومات المتعلقة بالمتقدم والتي تعتبر ضرورية بالنظر إلى
فرص العمل المستقبلية المحتملة للشخص .يجب تقييم ضرورة
المعلومات على أساس كل حالة على حدة .كقاعدة عامة ،يجب
الحصول على البيانات الشخصية مباشرة من مقدم الطلب .إذا لم
يكن األمر كذلك ،فيجب الحصول على موافقة مقدم الطلب.
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

ال يجوز لصاحب العمل جمع أي معلومات أو طرح أسئلة قد
تنتهك قوانين أو لوائح مناهضة التمييز.
ال يجوز حفظ أو طلب أي معلومات تتعلق بصحة مقدم الطلب أو
دينه أو ميله الجنسي ،على سبيل المثال ،ما لم تكن هذه المعلومات
ضرورية بسبب الحقوق وااللتزامات المتعلقة بعالقة العمل .في
حاالت معينة ،ال تكون موافقة مقدم الطلب مطلوبة (يجوز لصاحب
العمل ،على سبيل المثال ،الحصول على معلومات ائتمانية لتحديد
موثوقية الشخص) .مع ذلك ،وفي مثل هذه الحالة يجب إبالغ مقدم
الطلب أن المعلومات قد تم جمعها من مصادر أخرى.
يجب حفظ المعلومات المتعلقة بعملية التوظيف لمدة اثني عشر
شهرا بعد تعيين الموظف .يجب تدمير المعلومات بعد هذه
الفترة الزمنية.

سجل الدخل
سجل الدخل هو قاعدة بيانات وطنية لبيانات الدخل .يجب اإلبالغ
عن الرواتب ،والمزايا اإلضافية ،والرسوم ،والتعويضات
المدفوعة مقابل العمل باإلضافة إلى البدالت المعفاة من الضرائب
والخاضعة للضريبة في سجل الدخل.
يجب على أرباب العمل تقديم تقرير دفع األرباح بشكل منفصل
لكل الدخل ولكل دفعة .يجب تقديم التقرير بحلول اليوم الخامس
من التقويم التالي لتاريخ الدفع.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على صاحب العمل تقديم تقرير
منفصل بشأن المبلغ اإلجمالي لمساهمات التأمين الصحي التي
دفعها صاحب العمل خالل الشهر .يجب تقديم التقرير المنفصل
في موعد ال يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الميالدي الذي يلي
شهر الدفع.
يجب أيضًا تقديم إعالن منفصل إذا كان صاحب العمل مدرجً ا
في سجل صاحب العمل ولم يتم دفع رواتب خالل الشهر.
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دفع الرواتب
يجب دفع رواتب الموظفين مقابل العمل الذي يقومون به .في
العديد من القطاعات ،يعتمد الحد األدنى لألجور على اتفاقية
جماعية .إذا لم يكن هناك اتفاق جماعي ،يجب أن يكون
األجر معقوالً.
يجب عليك أيضًا دفع راتب خالل عطلة الموظف السنوية.
ويجب دفع األجر قبل بدء الموظف في إجازته.
يجب دفع األجر المرضي وف ًقا للتشريع واالتفاق الجماعي .قد
يشمل االتفاق الجماعي أيضًا أحكامًا تتعلق بمكافأة اإلجازات
ودفع الرواتب أثناء إجازة األمومة أو الغياب قصير األجل بسبب
مرض الطفل.
يجب أن تدفع الرواتب وف ًقا للجدول الزمني المتفق عليه ،وفي كل
مرة يجب فيها منح كشوف مرتبات للموظف يتم دفع الرواتب في
حساب الموظف المصرفي .نادرا ما يتم قبول المدفوعات النقدية.
يمكنك أيضًا أن تدع شركة المحاسبة تتعامل مع أنشطة كشوف
المرتبات الخاصة بك .سوف تتولى شركة المحاسبة الخاصة بك
أيضًا اقتطاع الضرائب ومساهمات صاحب العمل األخرى .يمكنك
أيضًا استخدام خدمة  Palkka.fiمجا ًنا لحساب الرواتب وتقديم
المعلومات المتعلقة بالدفع .تتم صيانة الخدمة من قبل مصلحة
الضرائب مع شركات معاش التوظيف وصندوق التوظيف.

االلتزامات القانونية المتعلقة بدفع الرواتب
هناك بعض االلتزامات القانونية المتعلقة بدفع الرواتب .يجب
على صاحب العمل حجب الضريبة المطبقة على الرواتب
المدفوعة وتعويض العمل ،ما لم يكن الشخص مدرجً ا في سجل
الدفع المسبق .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على صاحب العمل خصم
حصة الموظف في التأمين على معاش التقاعد ومساهمة التأمين
ضد البطالة من الراتب .على صاحب العمل دفع اشتراكات
التأمين الصحي بنا ًء على إجمالي مبلغ الرواتب المدفوعة .ومع
ذلك ،ال تنطبق مساهمة التأمين الصحي على الموظفين الذين تقل
أعمارهم عن  16عامًا أو الذين تزيد أعمارهم عن  68عامًا.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

يجب على صاحب العمل تقديم تقرير بشأن الرواتب المدفوعة
والدخل المكتسب إلى سجل دخل مصلحة الضرائب في غضون
خمسة أيام من تاريخ الدفع.
يجب دفع اشتراكات صاحب العمل إلى إدارة الضرائب في اليوم
الثاني عشر من الشهر التالي لشهر دفع الرواتب .إذا كان تاريخ
االستحقاق هو يوم السبت أو األحد أو عطلة عامة ،يجب أن يتم
السداد في أيام األسبوع التالية .يمكن دفع اشتراكات صاحب
العمل من خالل خدمة .MyTax
يجب على صاحب العمل أيضًا دفع اشتراك التأمين الصحي
لصاحب العمل بنا ًء على إجمالي مبلغ الرواتب المدفوعة .قبل
ذلك ،يجب على صاحب العمل تقديم تقرير منفصل إلى سجل
الدخل بشأن مساهمة التأمين الصحي .يجب تقديم التقرير في
موعد ال يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الميالدي الذي يلي
فترة الدفع.
تتلقى شركات التأمين (شركة معاش التوظيف وصندوق
التوظيف) معلومات الرواتب مباشرة من "سجل الدخل" وترسل
فواتير المساهمة في التأمين على أساس البيانات الموجودة في
سجل الدخل.

الرعاية الصحية المهنية
الشركات ملزمة بترتيب الرعاية الصحية المهنية للعاملين في
عالقة عمل .يمكن شراء خدمات الصحة المهنية من أحد المراكز
الصحية البلدية أو من مزود الخدمة الخاص .يمكن ألصحاب
العمل التقدم بطلب للحصول على تعويض من  Kelaلتغطية
نفقات الرعاية الصحية المهنية.
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الصحة والسالمة المهنية
أرباب العمل ملزمون بضمان سالمة وصحة موظفيهم في
مكان العمل.
يجب على صاحب العمل والموظفين التعاون للحفاظ على السالمة
المهنية وتحسينها في مكان العمل .مدير الصحة والسالمة المهنية
هو المسؤول عن التعاون فيما يتعلق بقضايا الصحة والسالمة
المهنية .يتم تعيين المدير من قبل صاحب العمل ،إال إذا كان
صاحب العمل يتولى المهمة شخصيًا  .قد يلزم أيضًا تعيين ممثل
للصحة والسالمة المهنية في مكان العمل.
لدى الصناعات المختلفة لوائح مختلفة فيما يتعلق بالصحة
والسالمة المهنية .يجب أن يتاح للموظفين قانون السالمة والصحة
المهنية واللوائح األخرى المتعلقة بمكان العمل .يمكن أن تكون
متوفرة طباعة أو إلكترونيا ً في خدمة عبر اإلنترنت والتي يمكن
للموظفين الوصول إليها مجا ًنا.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

التزامات صاحب العمل
•اتبع تشريعات ساعات العمل واالتفاق الجماعي المطبق.
•دفع الرواتب في الوقت المحدد في حساب الموظف المصرفي.
•اقتطع الضرائب من األجور واخصم أيضًا حصة الموظف من
مساهمة تأمين معاشات التقاعد ( )TyELومساهمة التأمين
ضد البطالة.
•إعطاء الموظف كشوف المرتبات.
•اإلبالغ عن الرواتب المدفوعة في سجل الدخل في غضون خمسة
أيام من تاريخ الدفع.

•قم باإلبالغ عن مساهمات التأمين الصحي لصاحب العمل في سجل
الدخل باستخدام تقرير منفصل .يجب تقديم التقرير على أساس شهري،
في موعد ال يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الذي يلي دفع الرواتب.
•دفع اشتراكات صاحب العمل إلى إدارة الضرائب من خالل
خدمة  MyTaxبحلول اليوم الثاني عشر من الشهر التالي لشهر
دفع الرواتب.
•دفع اشتراكات التأمين .دفع رسوم عضوية نقابة العمال.
•التقدم بطلب للحصول على تعويض من  Kelaلتغطية نفقات ترتيب
الرعاية الصحية المهنية.
•االحتفاظ بسجالت لساعات العمل والتعويض المدفوع عن العمل
الذي قام به كل موظف.
•رعاية الصحة والسالمة المهنية.

المسؤولية البيئية للشركات
يتعين على الشركات أن تأخذ في االعتبار تأثير عملياتها
على البيئة .أنت بحاجة إلى معرفة المتطلبات القانونية
المتعلقة بالمسؤولية البيئية للشركات.
العوامل التي تؤثر على البيئة تشمل:
•عمليات الشركة
•إدارة المخلفات
•إعادة التدوير
•التعبئة والتغليف
•استهالك الطاقة
•المواد الخطرة.
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يقدر العديد من العمالء الشركات التي تولي اهتمامًا بالمسائل
البيئية في عملياتها .بمعنى آخر ،يمكن أن تؤثر رعاية البيئة
على الميزة التنافسية لشركتك.
يمكن أن يكون االهتمام بالبيئة ميزة تنافسية.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

إشعارا
صا أو
خطوط العمل التي تتطلب ترخي ً
ً
مجال العمل التجاري

رخصة/اإلشعار/تسجيل

المنظمة/السلطة

فحص المركبات

تصريح التفتيش

وكالة النقل واالتصاالت الفنلندية
()www.traficom.fi

تقديم المشروبات الكحولية

ترخيص لتقديم المشروبات الكحولية

الوكالة اإلدارية الحكومية اإلقليمية ()www.avi.fi

بيع المشروبات الكحولية بالجملة

رخصة بيع الجملة للمشروبات الكحولية

( Valviraالسلطة اإلشرافية الوطنية للرخاء والصحة)
()www.valvira.fi

استيراد المشروبات الكحولية (حاملو تراخيص الخدمة
وتجارة التجزئة)

إشعار المستورد

)Valvira (www.valvira.fi

إنتاج المشروبات الكحولية

رخصة إنتاج المشروبات الكحولية

)Valvira (www.valvira.fi

مبيعات التجزئة للمشروبات الكحولية

رخصة البيع بالتجزئة للمشروبات الكحولية

الوكالة اإلدارية الحكومية اإلقليمية ()www.avi.fi

البيع بالتجزئة وتقديم المشروبات الكحولية في النقل الدولي

إشعار بمبيعات التجزئة وتقديم المشروبات الكحولية في
النقل الدولي

)Valvira (www.valvira.fi

المرافق المرخصة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا للعمليات
المتوافقة مع المادة  20من قانون الكحول

المرافق المرخصة التي تمت الموافقة عليها مسبقا ً

الوكالة اإلدارية الحكومية اإلقليمية ()www.avi.fi

مبيعات التجزئة في أماكن العمل المرخصة

رخصة البيع بالتجزئة لألماكن المرخصة

الوكالة اإلدارية الحكومية اإلقليمية ()www.avi.fi

عمليات تصليح السيارات

 > www.traficom.fiالنقل > الطريق > الجهات الفاعلة
األخرى > متاجر إصالح السيارات

)Traficom (www.traficom.fi

مدارس تعليم القيادة

رخصة مدرسة لتعليم قيادة السيارات

)Traficom (www.traficom.fi

المؤسسات الغذائية
(المطاعم والمقاهي والمتاجر والمخابز واألكشاك)

إخطار مؤسسة الغذاء

هيئة مراقبة األغذية البلدية ()www.kunnat.net

المنشآت التي يتم فيها التعامل مع المواد الغذائية القائمة
على الحيوانات قبل بيعها بالتجزئة

طلب الموافقة على مؤسسة الغذاء

هيئة مراقبة األغذية البلدية ()www.kunnat.net

صيانة وإصالح المصاعد

اإلشعار باألعمال الكهربائية وأعمال المصاعد

)Tukes (www.tukes.fi

المصنعون والبائعون للمنتجات المعدنية الثمينة

طلب للحصول على عالمة المسؤولية

)Tukes (www.tukes.fi

خدمات النقل العام في فنلندا واالتحاد األوروبي (يخول أيضًا نقل
البضائع بالحافلة)

رخصة مجتمع النقل العام

)Traficom (www.traficom.fi

الشركات التي تقدم التمويل الجماعي

التسجيل

الهيئة اإلشرافية المالية ()www.finanssivalvonta.fi

نقل النفايات المهنية والوساطة

طلب الموافقة على النشاط في سجل إدارة النفايات

مركز )ELY (www.ely-keskus.fi

التعدين

تصريح التعدين ،تصريح سالمة التعدين
تصريح بيئي

)Tukes (www.tukes.fi
الوكالة اإلدارية الحكومية اإلقليمية ()www.avi.fi

صالونات التجميل ومصففو الشعر وصالونات الحالقة

إخطار ببدء العمليات ،استنا ًدا إلى المادة  13من قانون
حماية الصحة

هيئة حماية الصحة البلدية ()www.kunnat.net

تصنيع واستيراد المواد الكيميائية

إشعار كيميائي
تصريح بيئي

)Tukes (www.tukes.fi
هيئة حماية البيئة البلدية ()www.kunnat.net

تداول وتخزين المواد الكيميائية (الخطرة)

تصريح لمنشأة اإلنتاج العاملة في المناولة والتخزين الصناعي
على نطاق واسع

)Tukes (www.tukes.fi

معالجة وتخزين المواد الكيميائية وغاز البترول المسال (الخطرة)
(عمليات صغيرة)

إشعار

قسم االنقاذ

السمسرة العقارية

إشعار ببدء الوساطة العقارية

الوكالة اإلدارية الحكومية اإلقليمية ()www.avi.fi

تعدين الذهب

تصريح بتعدين الذهب

)Tukes (www.tukes.fi

شركات معدات التبريد

إشعار العمليات

)Tukes (www.tukes.fi

مختبرات

موافقة المختبر

هيئة األغذية الفنلندية ()www.ruokavirasto.fi

الدائنون وسماسرة القروض من نظير إلى نظير

إشعار للدخول إلى سجل الدائن وسماسرة القروض من نظير
إلى نظير

الوكالة اإلدارية الحكومية اإلقليمية لجنوب فنلندا
()www.avi.fi

االستخراج البري

تصريح االستخراج البري ،معلومات عن سماع الجيران،
إشعار بنا ًء على المادة 23أ من قانون االستخراج
البري (أخرى)

السلطة البلدية المسؤولة
)(www.kunnat.net
)(www.ymparisto.fi
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مجال العمل التجاري

الرخصة/اإلشعار/التسجيل

المنظمة/السلطة

شركات تركيب معدات تسخين الغاز والنفط ،شركات فحص خزانات
النفط تحت األرض

طلب للحصول على وضعية الشركة المعتمدة

)Tukes (www.tukes.fi

أنابيب الغاز الطبيعي أو محطة تعبئة وتخزين الغاز الطبيعي

ترخيص عند تجاوز قيم حدود معينة .ينطبق أيضًا على الغاز
الحيوي المكرر.

)Tukes (www.tukes.fi

استكشاف

إشعار الحجز ،تصريح استكشاف

)Tukes (www.tukes.fi

منظمو الرحالت وتجار التجزئة

تسجيل وكالة السفر

هيئة المنافسة والمستهلك الفنلندية ()www.kkv.fi

المبيعات على طول الطرق

تصريح للمبيعات وعالمات لعمليات المبيعات الموسمية

مركز )ELY (www.ely-keskus.fi

إدارة األصول وخدمات األعمال ،وعمليات صرف العمالت

طلب تسجيل إلدارة األصول والخدمات التجارية ،طلب التسجيل
لعمليات صرف العمالت
اعتبارً ا من  1يوليو ،2019

الوكالة اإلدارية الحكومية اإلقليمية لجنوب فنلندا
()www.avi.fi

تركيب وصيانة أنظمة إنذار الحريق

إشعار العمليات

)Tukes (www.tukes.fi

تحصيل الديون (نيابة عن آخر)

إشعار للدخول إلى سجل شركات تحصيل الديون

الوكالة اإلدارية الحكومية اإلقليمية لجنوب فنلندا
()www.avi.fi

محالت البقالة

إشعار مؤسسة الغذاء ،ورخصة البيع بالتجزئة للكحول ،ورخصة
البيع بالتجزئة لمنتجات التبغ

هيئة مراقبة األغذية البلدية (/)www.kunnat.netالوكالة
اإلدارية الحكومية اإلقليمية (/)www.avi.fiالهيئة البلدية
()www.kunnat.net

تركيب وصيانة أنظمة إطفاء الحرائق وتفتيش وصيانة طفايات
الحريق المحمولة

إشعار العمليات

)Tukes (www.tukes.fi

شركات خدمات االستثمار

الرخصة

الهيئة اإلشرافية المالية )(www.finanssivalvonta.fi

األعمال الكهربائية (المنشآت وإصالح المعدات)

إشعار األعمال الكهربائية

)Tukes (www.tukes.fi

تشغيل خدمات سيارات األجرة

رخصة تاكسي

)Traficom (www.traficom.fi

حاملو تراخيص الشحن ونقل الركاب :بدء خدمات سيارات األجرة

إشعار عمليات خدمة سيارات األجرة

)Traficom (www.traficom.fi

نقل البضائع باستخدام مركبة أو مجموعة مركبة يزيد وزنها
اإلجمالي عن  3500كجم

رخصة نقل البضائع

)Traficom (www.traficom.fi

نقل البضائع باستخدام مركبة أو مركبة مع إجمالي وزن يزيد عن
 2000كجم ولكن ال يزيد عن  3500كجم

إشعار عمليات نقل البضائع

)Traficom (www.traficom.fi

االتصاالت السلكية والالسلكية والبرامج وخدمات التلفزيون المدفوع

إشعار االتصاالت/إشعار بث البرنامج/إشعار خدمة التلفزيون
المدفوع

وكالة النقل واالتصاالت الفنلندية
)(www.traficom.fi

المسالخ والمرافق المتصلة وكذلك مرافق تجهيز األلعاب

موافقة مؤسسة الغذاء كمرفق

هيئة األغذية الفنلندية ()www.ruokavirasto.fi

وكالء ووسطاء التأمين (وسطاء التأمين)

التسجيل كوكيل/تسجيل كوسيط تأمين

الهيئة اإلشرافية المالية ()www.finanssivalvonta.fi

وساطة تأجير شقق

إشعار ببدء استئجار شقة الوساطة

الوكالة اإلدارية الحكومية اإلقليمية ()www.avi.fi

خدمات الرعاية االجتماعية الخاصة (على مدار الساعة)

ترخيص لتقديم خدمات الرعاية االجتماعية على مدار الساعة

الوكالة اإلدارية الحكومية اإلقليمية ()www.avi.fi

خدمات الرعاية االجتماعية الخاصة (بخالف الخدمات
على مدار الساعة)

إشعار بتقديم خدمات الرعاية االجتماعية

البلدية حيث يتم تقديم الخدمة

خدمات الرعاية الصحية الخاصة

تطبيق لتوفير خدمات الرعاية الصحية الخاصة

العمليات داخل منطقة وكالة  AVIواحدة :الوكالة اإلدارية
الحكومية اإلقليمية
()www.avi.fi؛ العمليات في نطاق منطقة وكالتي  AVIأو
أكثرValvira (www.valvira.fi) :

شركات خدمات األمن الخاصة (شركات األمن واإلنذار)

رخصة قطاع األمن ،الموافقة كمدير

مجلس الشرطة الوطني في فنلندا ،اإلشراف على قطاع األمن
()www.poliisi.fi
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

الموافقات والمؤهالت المهنية
األشخاص

موافقة/مؤهل

المنظمة/السلطة

شخص يتصرف كمدير مسؤول أو بديل في أماكن العمل المرخصة

شهادة كفاءة الكحول (جواز سفر الكحول)

المؤسسات التعليمية التي تقدم التدريب في قطاع المطاعم والمطاعم
وف ًقا لترخيص حكومي أو ترخيص من وزارة التعليم.
( > www.valvira.fiالكحول > تقديم الكحول >
المدراء المسؤولون)

ُمثمنو العقارات ( AKAو)KHK

 AKAوامتحان KHK

مجلس تقييم الممتلكات بالغرفة التجارية الفنلندية
()www.keskuskauppakamari.fi

وكالء العقارات ()LKV

فحص LKV

مجلس الممتحنين لوكالء العقارات ،غرفة تجارة فنلندا
()www.keskuskauppakamari.fi

سائقي الشاحنات والحافالت

طلب للحصول على مؤهل مهني للسائق (التدريب
المطلوب مطلوب)

)Ajovarma Oy (www.ajovarma.fi

مدربو القيادة

تصريح مدرب قيادة

)Traficom (www.traficom.fi
مقدم الخدمةAjovarma Oy :
)(www.ajovarma.fi

المهنيون في البناء والتدفئة والتهوية والتكييف ()HVAC
وقطاع العقارات

التأهيل للمهنيين في البناء و HVACوقطاع العقارات

)FISE Oy (www.fise.fi

خبراء الرعاية االجتماعية

طلب ليكون مهني رعاية اجتماعية مرخصًا له  /الستخدام لقب
المهنية المحمية

)Valvira (www.valvira.fi

المشرفون على األعمال الكهربائية وأعمال المصاعد

شهادة التأهيل الكهربائي وفي أعمال المصاعد

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
)(www.seti.fi

سائقو سيارات األجرة

رخصة قيادة سيارة أجرة (يتطلب إكمال اختبار سائق سيارة
أجرة بنجاح)

االختباراتAjovarma Oy :
(/)www.ajovarma.fiقرارات الترخيصTraficom :
)(www.traficom.fi

مفتشو البضائع ()HTT

فحص HTT

مجلس فحص البضائع بالغرفة التجارية الفنلندية
()www.keskuskauppakamari.fi

متخصصو الرعاية الصحية

طلب للعمل كمحترف رعاية صحية مرخص له  /الستخدام لقب
المهنية المحمية

)Valvira (www.valvira.fi

العاملون في مجال الرعاية الصحية لحسابهم الخاص

إشعار بممارسة مهنة الرعاية الصحية

الوكالة اإلدارية الحكومية اإلقليمية ()www.avi.fi

المدققون

امتحان  HTوكذلك امتحانات التخصص  KHTوJHT

رقابة المدققين ()www.prh.fi

مهنيو العمل الحراري

شهادة العمل الحراري

( SPEKالرابطة الوطنية الفنلندية لإلنقاذ)
()www.spek.fi

األشخاص الذين يعملون في قطاع األمن (الخاص) الذين يحتاجون
إلى ترخيص

الموافقة كحارس (رخصة حراسة)/موافقة كضابط أمن (رخصة
ضابط أمن)/الموافقة كحارس أمن (رخصة حارس أمن) ،األشخاص قسم الشرطة ()www.poliisi.fi
الذين يعملون في قطاع األمن الخاص الذين يحتاجون إلى ترخيص

نقل البضائع الخطرة

ترخيص ADR

مؤسسات تدريب )ADR (www.ajovarma.fi

وكالء تأجير المساكن ()LVV

فحص الجهد المنخفض

مجلس الممتحنين لوكالء العقارات ،غرفة تجارة فنلندا
()www.keskuskauppakamari.fi

موظفو عدة شركات تعمل في موقع عمل مشترك

بطاقة السالمة المهنية

tyoturvallisuuskortti.fi

تصاريح وإشعارات أخرى
نقل غير طبيعي

تصريح نقل غير طبيعي

مركز  ELYبيركنما
)(www.ely-keskus.fi

العمل في منطقة الطريق

تصريح للعمل في منطقة الطريق

مركز )ELY (www.ely-keskus.fi
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دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

المسرد
التعاقد من الباطن
يشير إلى العمل الذي يتم شراؤه من خارج الشركة.
شخص ذو عمل حر
هو رائد أعمال يدير عمالً تجاريًا دون مكان عمل ثابت ودون قوة عمل خارجية.
الدخل المكتسب
يتضمن الدخل المكتسب الرواتب/األجور ،والمعاشات التقاعدية وغيرها من المزايا
مثل بدل البطالة .فرض الضرائب على الدخل المكتسب تقدمي ،أي أن معدل الضريبة
يزيد مع زيادة الدخل.
المساهمة العينية
يعني أن مالك الشركة يعطي أصوالً غير نقدية للشركة .يمكن أن يكون ،على سبيل
المثال ،آلة قيمة أو سيارة مخصصة لالستخدام التجاري.
ضريبة القيمة المضافة ()VAT
هي ضريبة استهالكية .يضيف روَّ اد األعمال ضريبة القيمة المضافة إلى سعر
مبيعات منتجاتهم.
السعر اإلجمالي
هو السعر اإلجمالي للمنتج دون أي خصومات .يشمل السعر اإلجمالي أيضًا ضريبة
القيمة المضافة إذا كانت خاضعًا لضريبة القيمة المضافة.
الميزانية
هي خطة عمل الشركة ،حيث يتم تقديم األهداف عدديًا ،على سبيل المثال ،باليورو.
األعمال التجارية ()B2B
تشير إلى المعامالت بين الشركات.
دائن (ومدين)
في التسجيل المحاسبي ،يتم إدخال المعامالت في حسابات مختلفة .يتم إدخال الدخل
على الجانب االئتماني ويزيد من األرباح ،بينما يتم إدخال المصروفات ضمن الديون.
التاجر الخاص
يمكن تقسيم التجار الخاصين إلى أشخاص يعملون لحسابهم الخاص ومشغلي األعمال.
المنطقة االقتصادية األوروبية ()EEA
تضم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وكذلك أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي (في عام :)2019
النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا
وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وأيرلندا وإيطاليا والتفيا وليتوانيا
ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا
وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية وجبل طارق ستغادر االتحاد األوروبي في نهاية مارس .)2019
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إدارة شركة

المخصصات
يشير هذا بشكل عام إلى مبلغ من المال يحق للفرد على أساس التشريع ،على سبيل
المثال .المعاشات التقاعدية هي مثال على الفوائد.
حقوق الملكية الفكرية
تحمي هذه الحقوق ،على سبيل المثال ،العالمات التجارية للشركة .يمكن للشركة
حماية أفكارها بحيث ال يمكن لآلخرين استخدامها إال بإذن من الشركة.
االستثمار
هي عملية استحواذ أو نفقة لها آثار طويلة األجل تتوقع الشركة الحصول على دخل
منها خالل عدة سنوات مالية.
التمويل الجماعي
هي وسيلة لجمع األموال ألغراض تجارية من األفراد على اإلنترنت.
األرباح
يكون العمل مربحً ا عندما تتجاوز اإليرادات النفقات ،أي أن الشركة تحقق ربحً ا.
التدفق المالي
يشير إلى األموال التي تأتي إلى الشركة عندما تبيع المنتجات .كما يشير إلى األموال
التي تخرج من الشركة.
توازن
يشير إلى األموال المتاحة في الحساب المصرفي للشركة.
السعر الثابت
هي تكاليف العمل التي تظل ثابتة ،مثل اإليجارات والرواتب الشهرية.
المنافسة
شركة تريد أن تبرز من بين غيرها من الشركات المماثلة .قد تكون مزاياها التنافسية،
على سبيل المثال ،الموقع والمنتجات والجودة والسعر والتوافر.
التسجيل المحاسبي
يتعين على جميع الشركات االحتفاظ بسجالت لنفقاتها وإيراداتها .من المنطقي أن
تترك شركة محاسبة تتولى إدارة التسجيل المحاسبي.
اإلفالس
يشير إلى موقف ال تستطيع فيه الشركة سداد ديونها ومن ثم تنتهي العمليات ويتم
تحويل جميع األصول إلى نقد.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

الفائدة
المبلغ الذي يجب دفعه باإلضافة إلى القرض.

السعر الصافي
هو السعر الذي تم استقطاع جميع الخصومات منه.

التكاليف
نفقات سنة مالية محددة أو جزء من التكلفة المسدَّدة.

صافي الربح
(النتيجة للسنة المالية) هي نتيجة الشركة بعد الضرائب.

رأس مال العمل
يشير إلى األموال الالزمة لدفع التكاليف الثابتة مثل اإليجارات والرواتب.

السهم
جزء من رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة .يمتلك المساهمون عد ًدا معي ًنا من
األسهم ،بمعنى آخر جزء من العمل.

المحاسبة المستندة إلى الفواتير
في المحاسبة المستندة إلى الفاتورة ،يتم تسجيل الفواتير التي وصلت أو تم إرسالها
باإلضافة إلى العناصر المدرجة في المحاسبة المستندة إلى المدفوعات ،حتى لو لم
يتم دفعها بعد.
التأجير
يشير إلى تأجير طويل األجل لآلالت أو المعدات ،على سبيل المثال.

مساهمات صاحب العمل
هي مدفوعات قانونية يتعين على الشركة دفعها باإلضافة إلى الرواتب .وهي تشمل
مساهمات التأمين الصحي ومساهمات تأمين معاشات الموظفين ومساهمات التأمين
ضد الحوادث المهنية والتأمين ضد البطالة ومساهمات التأمين على الحياة الجماعية.
شركة عائلية
هي شركة يتألف فريق العمل فيها من أفراد األسرة أو األقارب المقربين.

فكرة العمل التجاري
هو وصف لمزايا المنتج وكذلك السوق ومجال العمل .بمعنى آخر ،وصف لما ستبيعه
ولمن وكيف.

SME
يعني مؤسسة صغيرة أو متوسطة الحجم.

خطة العمل التجاري
هي خطة مكتوبة بشأن تنفيذ فكرة العمل في الممارسة العملية.

االستهالك
ال يتم خصم تكاليف اقتناء األصول مثل اآلالت والمعدات دفعة واحدة بل على مدى
عدة سنوات.

صافي المبيعات/معدل الدوران
يشير إلى مقدار األموال التي تتلقاها الشركة من مبيعات المنتجات .ال يشمل ضريبة
القيمة المضافة ولم يتم خصم التكاليف.
ربح التشغيل
يتم حسابه عن طريق خصم التكاليف واإلهالك من صافي المبيعات .الربح التشغيلي
هو الربح من العمليات التجارية قبل توزيع األرباح.
المشغل التجاري
هو رائد أعمال لديه مكان عمل ثابت أو يوظف آخرين.
المالحظات
هي جزء إلزامي من البيانات المالية حيث يتم استكمال األرقام الواردة في بيان الدخل
والميزانية العمومية بمعلومات إضافية لوصف عمليات الشركة ووضعها المالي خالل
السنة المالية.
تكاليف متغيرة أو مباشرة
هي التكاليف الناشئة عن المواد والخدمات المشتراة وتختلف حسب حجم المنتجات
أو الخدمات المباعة.
هامش المبيعات
هو الفرق بين السعر الذي يدفعه العميل وتكاليف إنتاج المنتج أو الخدمة.
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حديث الناس
يشير إلى نقل المعلومات من شخص إلى آخر .يمكن أن يكون ،على سبيل المثال،
الدردشة في مكان العمل أو الكتابة على وسائط التواصل االجتماعي.
رأس المال
يشير إلى األموال أو األصول (مساهمة عينية) التي يقوم رائد األعمال أو مستثمر
آخر بتحويلها إلى الشركة.
دخل رأس المال
يشير دخل رأس المال إلى الدخل من األصول والمكاسب من بيع األصل.
التمويل
يتطلب بدء عمل تجاري جديد دائمًا المال .قد يشمل التمويل أموال رائد األعمال أو
قروضه أو إعانات الدولة.
االلتزام
هو وعد ملزم .هذا يعني أنه يجب على الشخص أن يفعل ما وعد به.
منحة المشروعات الناشئة
هي منحة تقديرية لروَّ اد األعمال المتفرغين الجدد.

دليل سهل القراءة
إلى ريادة األعمال

فاتورة إلكترونية
يشير إلى فاتورة في شكل إلكتروني.
ضمان
يعني أن شخصًا آخر (الضامن) يعد بدفع ديون الشخص للدائن إذا كان المدين غير
قادر على سداد ديونه.
ضمان
يمكن للبائع تقديم ضمان على منتجاته .خالل فترة الضمان ،يكون البائع مسؤوالً
عن أي عيوب في المنتجات .إذا كان المنتج معيبًا ،فإن البائع عادة ما يعطي العميل
منتجً ا جدي ًدا.
العطاء
يعرض العطاء تفاصيل شروط الصفقة ،على سبيل المثال السعر ووقت التسليم .يتم
تقديم العطاءات إلغالق الصفقة.
ورقة الموازنة
جزء من البيانات المالية للشركة .تعرض أصول الشركة ومسؤولياتها في
وقت معين.
السنة المالية
هي فترة محاسبة (عادة ما تكون  12شهرً ا) يتم احتساب نتيجة الشركة (أي الربح
أو الخسارة).
البيانات المالية
هي مجموعة من البيانات المعدة للسنة المالية .تعرض نتيجة الشركة للسنة المالية
وكذلك المركز المالي للشركة.
مجال العمل التجاري
يشير مجال العمل إلى نوع النشاط الذي تقوم به الشركة ،على سبيل المثال مبيعات
التجزئة أو بيع المنسوجات.
العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي ()CEO
يدير شركة وف ًقا للتوجيهات الصادرة عن مجلس اإلدارة.
سجل الدخل
هي قاعدة بيانات إلكترونية تم إطالقها في بداية عام  .2019يحل "سجل الدخل"
محل تقارير الرواتب المقدمة إلى مصلحة الضرائب ،وشركة معاش التقاعد،
ومؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaوصندوق التوظيف .يجب على جميع أرباب
العمل اإلبالغ عن الرواتب التي دفعوها إلى سجل الدخل اعتبارً ا من  1يناير .2019
تستخدم خدمة سجل الدخل اإللكتروني أنظمة تحديد الهوية والتخويل من .Suomi.fi

صندوق البطالة
ً
مرتبطا بمكاسب .وهذا يعني أن مبلغ
يدفع لألعضاء العاطلين عن العمل بدالً يوميًا
البدل اليومي يعتمد على الراتب السابق للشخص.
األمان
من خالل الحصول على ضمان ،يريد المقرض أو المؤجر التأكد من أنهم سوف
يستردون ما عليهم.
الفواتير اإللكترونية
يشير إلى الفواتير التي يتم إرسالها واستالمها في شكل إلكتروني.
الفائدة على التأخر في السداد
هو رسم إضافي على فاتورة إذا لم يتم دفع الفاتورة ،على أبعد تقدير ،في
تاريخ االستحقاق.
ربح
هو بيت القصيد من بيان الدخل.
توزيع األرباح
يشير إلى حصة الربح التشغيلي التي سيتم توزيعها.
تأمين معاش األشخاص ذوي األعمال الحرة ()YEL
هو تأمين تقاعدي إلزامي ألصحاب المشاريع ،بنا ًء على معاشات الشيخوخة
ومعاشات اإلعاقة باإلضافة إلى إعانات إعادة التأهيل التي يتم دفعها ألصحاب
المشاريع .يعتمد مبلغ جميع بدالت  ،Kelaمثل بدالت المرض واألمومة والوالدية،
أي ً
ضا على دخل رائد األعمال المكتسب المستخدم كأساس لمساهمات تأمين .YEL
األنشطة التجارية العامة
يعني أن الشركة تمارس أو تستطيع المشاركة في جميع أنواع األنشطة
التجارية المشروعة.
رائد األعمال
هو الفرد ،الذي يشارك بمفرده أو مع اآلخرين في العمليات التجارية من
خالل شركة.
شكل العمل
أشكال األعمال التي يمكن تسجيلها في فنلندا هي تاجر خاص ،شراكة عامة ،شراكة
محدودة ،شركة ذات مسؤولية محدودة وتعاونية وكذلك األشكال األقل شيوعًا ،شركة
عامة محدودة و.Societas Europaea

تأمين معاشات الموظفين ()TYEL
يؤخذ من شركة تأمين معاش من قبل صاحب العمل.
فائدة البطالة
هي إعانة ُتدفع إلى باحث عن عمل عاطل عن العمل ،إما كبدل يومي يتعلق بمكاسب
وإما كبدل يومي أساسي.
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هل ينبغي أن أصبح من روَّ اد األعمال؟
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إلى ريادة األعمال

مالحظات
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مالحظات
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هل ينبغي أن أصبح من روَّ اد األعمال؟
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نموذج تشغيل وكاالت المشروعات الفنلندية

w w w w w w

w

اتصل بالوكالة الفنلندية للمشروعات
اجتماعات المستشار
زيارات الخبراء

خطة العمل التجاري
ملخصات وبيانات
تأسيس شركة (أو التخلي عن الفكرة)
المتابعة والتطوير المحتمل

سوف تساعدك وكاالت المشروعات الفنلندية على
إنشاء أعمال مستدامة ومربحة!
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