معلومات بالعربٌة حول كٌفٌة بدء وتسجٌل شركة فً السوٌد
كٌف تقوم بتسجيل شركة فً السوٌد؟
وكٌف ٌمكنك الحصول على المساعدة لبدء عمل تجاري فً السوٌد باللغة العربٌة؟ هل ٌمكن الحصول على استشارات تجارٌة باللغة
قن اللغة السوٌدٌة؟ أٌن يمكن أن ٌتوجه المرء لكً يتصل بمستشار أعمال
العربٌة؟ كٌفٌة تقوم بتسجٌل األعمال التجارٌة إذا كنت ال تت
تجارٌة ٌ ّتقن العربٌة؟
قراءة هذا النص[ :عربً] [انجلٌزي] [فرنسً] [ألمانً] [سوٌدي]

لمقاولٌن الذٌن ٌرغبون فً بدء أعمال تجارٌة
االستشارة باللغة العربٌة ل ِ
ALMI
"آلمً" منظمة تقدم المشورة والقروض ورأس المال المضارب للشركات فً السوٌد.
بمساعدة المستشارٌن الذٌن ٌتحدثون بالعربٌة والتركٌة والكلدانٌة واآلشورٌة ،والفرنسٌة ،واإلنجلٌزٌةٌ ،مكنك الحصول على
المساعدة لكً تبدأ بأعمالك التجارٌة بسرعة دون الحاجة إلى التمكن من اللغة السوٌدٌة .هذه هً اللغات المألوفة التً ٌتحدث بها
وٌفهمها قسم كبٌر من الالجئٌن القادمٌن إلى السوٌد بشكل أفضل بكثٌر من السوٌدٌة التً تستغرق وقتا ً طوٌالً لكثٌر منهم لكً
ٌتعلّموها.

وإنه من الصعب غالبا ً ما أن تفتهم اللغة الروتٌنٌة و اإلدارٌة لمصلحة جباٌة الضرائب و السلطات األخرى حتى لو كنتَ تعرف
حتى السوٌدٌٌن األصلًٌن ٌجدون صعوبة فً فهم نصوص المعلومات الخاصة بالمحاسبة والقوانٌن وضرٌبة القٌمة
السوٌدٌة جٌداً .ف
المضافة والضرائب ،والتً تحتاج إلى أن ٌفهموها و ٌدركوها عند قٌامهم بإدارة الشركات فً السوٌد.

المشورة الشخصٌة مجّ انا ً للراغبٌن فً بدء العمل التجاري
و اآلن ٌمكنك كقادم جدٌد إلى السوٌد الحصول على االستشارة الشخصٌة و الدعم العملً بالمجان تماما ً خالل "آلمً"
Almi.
وإنّ هؤالء المستشارٌن أنفسهم مهاجرون إلى السوٌد وتتوفر لدٌهم خبرات فً األعمال التجارٌة وتشغٌل الشركات.
وبإمكانك الحصول على المشورة طوال الوقت من تبلور الفكرة لديك حتى تسجيل شركتك ،من قبٌل كٌفٌة القٌام
بتشغٌل شركة ما و توسٌعها و تعٌٌن الموظفٌن .كما ٌمكنك الحصول على المساعدة فً كٌفٌة كتابة و ملء جمٌع أنواع الوثائق
واألوراق و المعامالت الضرورٌة.

مجانية تماما،
وهذه الخدمة ّ

Lawina poles
الوٌنا بولس

وأدناه معلومات عن االتصال بالمستشارٌن و اللغات التً ٌتحدثون بها:

)السوٌدٌة والعربٌة والكلدانٌة واآلشورٌة(

016-541 10 93
lawina.poles@almi.se
*****************************************
Abdul Zoort
عبدول زورت
)السوٌدٌة ،العربٌة ،اإلنجلٌزٌة(
016-541 10 94
abdul.w.zoort@almi.se
***********************************
ٌامن الخلٌلً
Yamen Al Khalili
)السوٌدٌة واإلنجلٌزٌة والفرنسٌة والعربٌة(
08-458 14:37
yamen.alkhalili@almi.se
********************************
ثٌٌري دوفٌن
Thierry Dauphin
)السوٌدٌة واإلنجلٌزٌة والفرنسٌة(
08-458 14 85
thierry.dauphin@almi.se
****************************
ٌاسٌن دقن
Yasin Diken
)السوٌدٌة واإلنكلٌزٌة والتركٌة(
08-458 14 87
yasin.diken@almi.se
*******************************
عزام مهر
Azzam Mühr

مستشار (السوٌدٌة واإلنجلٌزٌة والعربٌة) IFS
08-458 14 79
azzam.muhr@almi.se
**********************************
تسجٌل الشركات باللغة العربٌة
هنا ٌمكنك تحمٌل دلٌل كٌفٌة تسجٌل الشركات فً السوٌد
verksamhet.se

مترجما ً إلى العربٌة
َ
تحمٌل دلٌل تسجٌل األعمال التجارٌة بالعربٌة

