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لجميع المعلومات يرجى االتصال :

VIA LENIN 55 - CARPI
17دقيقة الى الساعة 30و14االربعاء من الساعة 

او  على البريد االلكتروني
amici@anzianienonsolo.it

او على الرقم
059.64.54.21

"شيميأ"  . .

Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Poveri

In partenariato con:

con il sostegno di



MIC. . . .

"شيميأ" 
االلممششــررووعع  

     
"شي. مي.أ" لحساب وزارة العمل والسياسات االجتماعية في اطار مشروع "ي نون صولوأنسياني إ" االنشطة تقوم بها جمعية 

.والذي يخص دخول المهاجرين للميكروكريدي
يطلبون قرضا عن طريق الميكروكريديخاصة بهم ولذلك شرعيين الراغبين في انشاء أعمال المهاجرين اليتوجه الى "شي .مي.أ" 

      
ال تقرض النقود ولكن هدف المشروع هو مرافقة المهاجرين الحاملين لمشاريع مقاوالت وتنقصهم الموارد المالية " شي .مي.أ" 

وأيضا  تسهيل الدخول في برامج الميكروكريدي الموجود اصال في منطقتهم عن طريق خدمات االرشاد واالستشارة , لتحقيقها
..والدراسات

طقة مقارنة مع فرص اوالت في المنيتوجه أيضا للعاملين في القطاع االجتماعي والشغل وفي مجال الدعم لخلق المق
..كات التكويناالحتياجات وشب

كروكــريدي ؟يمـــا هــو الم
وبدون غالبا بفوائد  بسيطة ( كروكريدي  يعني التشغيل الذاتي و المقاولة الخاصة وهو وسيلة تضمن الحصول على قروض يالم

ن تعطى بفوائد والقروض  يمكن أ, أنشطتهمصحاب  الدخل الضعيف النشاء مقاوالت أو  لتطويرللمقاولين الصغار أ) ضمانات
كروكريدي تصاحبها خدمات المرافقة واالستشارة لتحديد المشروع و يوعادة برامج الم).عادة بنسبة تقل عن نسبة السوق ( تحفيزية 

.طبيعة المقاولة

:الخـدمـات 

االرشادات والتوجيه*
.كروكريدي  المالئمة لكم في المنطقةيرامج المنعطيكم جميع المعلومات  الخاصة بب

.نعطيكم االستمارات الخاصة بطلب القرض
.نحدد لكم الموعد مع مسؤولي المصالح المختصة 

االستشارة*
.يمكنك تحديد مواعيد مع خبراء في خلق المقاوالت للمساعدة على تحديد طبيعة المقاولة

قبل التقييم*
يمكنك قراءة مشروع المقاولة مع خبراء العطاء  النصائح و لتحسين المشروع حتى يصبح مقبوال

الدراسة*
يمكننا مساعدتك في ملئ االستمارة لتقديم الطلب 

.كروكريدييو أي مؤسسة متدخلة في برنامج  المم  لمقابلة البنك أيمكننا مرافقتك
.رجاع القرضرض بطريقة صحيحة تمكنك من تأمين إيمكننا نصيحتك بالطريقة السليمة  لتدبير الق

الوساطة اللغوية والثقافية*
.ما الوساطة الثقافية فهي متاحة في حاالت خاصة والفرنسية واالسبانية والعربية  أيمكننا اعطاؤك معلومات بااليطالية واالنجليزية 

" شي .مي.أ" 

رخصة االقامة ومقيما ن تكون مهاجرا غير منتمي الى االتحاد االروبي وحاصال على جب أي"شي .مي.أ" لالستفادة من برامج 
بمنطقة مودينا

لجميع المعلومات يرجى االتصال :

VIA LENIN 55 - CARPI
17دقيقة الى الساعة 30و14االربعاء من الساعة 

او  على البريد االلكتروني
amici@anzianienonsolo.it

او على الرقم
059.64.54.21
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