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  خففرص عمل بالطريقة األ
  

هل سمعت عن العمل الحر الخفيف والجمعيات التعاونية؟ فباإلضافة إلى العمل الحر التقليدي يمكنك أن تعمل كرجل أعمال 
  تكون لك مخاطر أقل من رجل األعمال الحرة.في عمل حر خفيف أو في جمعية تعاونية، وفي تلك الحال 

  
  العمل الحر الخفيف

  
مات مكتب خدة الخفيفة ذلك الشخص الذي يعمل باسمه ويرسل الفواتير عن عمله بواسطة رتعني عبارة رجل األعمال الح

خفيفة يمكنك أن تركز خدمات المحاسبة. وكرجل أعمال حرة مكاتب المحاسبة. إذن يكون رجال األعمال الحرة الخفيفة عمالء 
د المحاسبة المسائل المتعلقة بإرسال الفواتير وتسدي اتخدممكتب تولى ي بينما على جذب العمالء وتطوير فكرتك التجارية

مل فاً بالقانون رسمياً، بل يُستعالرواتب وغير ذلك من األمور البيروقراطية. رجل األعمال الحرة الخفيفة ليس مصطلحاً معرّ 
  خدمات المحاسبة.مكاتب ترويجي لعمالء  عموماً كاسم

  
يناسب العمل الحر الخفيف كافة المجاالت التي يكون نتاجها المعرفة وبيع الجهد الشخصي، فهو مثالً أفضل بديل عندما ال 

لة حتعرف مدى دورة رأس المال التي ستنتج عن العمل. فإذا كانت كمية العمل كافية ويبدو مساره مقنعاً فمن السهل بعد مر
  العمل الحر الخفيف االنتقال إلى تأسيس شركة فردية أو شركة مساهمة.

  
يمكن االنطالق بالعمل الحر الخفيف من أي مجموعة مهنية باستثناء القطاعات التي تشترط تصريحاً خاصاً (كصناعة وبيع 

 نين والعاملين المستقليناء والمدوّ يوجد رجال أعمال حرة خفيفة من مختلف المجاالت كالخبر). مثالً  الكحول وأعمال البريد
النس) والفنانين وفنيي التصليح والترميم وعاملي التنظيف والمترجمين. لكن ال يُعتبر العمل الحر الخفيف مناسباً لك  (فري

  مشتريات كبيرة لألجهزة أو إذا كنت تنوى العمل في مجال البيع بالمفرق أو بالجملة.عملك يحتاج إلى إذا كان 
  

، Ukko.fi ،OP Kevytyrittäjä ،Omapaja ،Eezyحاسبة في العمل الحر الخفيف: مخدمات المكاتب فيما يلي أمثلة عن 
Odeal.  

  
  ضد البطالة عن العمل ضمانالعمل الحر الخفيف وال

  
ما تعمل عندفالعمل الحر الخفيف يحولك إلى رجل أعمال حرة فيما يخص تشريعات التأمين ضد البطالة. نرجو االنتباه إلى أن 

كل م ما إذا كنت رجل أعمال بشكرجل أعمال حرة دائم لن يكون لك مبدئياً الحق بالتعويض عن البطالة، بل أن مكتب العمل يقيّ 
ياً إذا كانت كمية العمل المشترطة لدى مكتب العمل كبيرة جداً بحيث يُعتبر العمل الحر الخفيف عمالً رئيسرئيسي أم جانبي. 

ن بك أن تستعلم من مكتب العمل عن هذه األشياء قبل دائماً من جهة أخرى. لذلك يُستحس ال يمكنك أن تأخذ إلى جانبها عمالً 
وقات ، أ701 020 0295(هاتف  يعطي مكتب استشارات التأمين ضد البطالة لدى مكتب العملالشروع بالعمل الحر الخفيف. 

  ) إرشادات عن مدى تأثير وضعك على ضمانك ضد البطالة.16.15 - 9الجمعة الساعة  –العمل االثنين 
  

 perustaminen.net/kevytyrittajyys/-https://yrityksenw.ukko.fi, wwالمرجع: 
  

  معلومات إضافية:
https://www.ukko.fi/ 

kevytyrittaja.fi/-https://op 
https://omapaja.fi/ 

https://www.eezy.fi/ 
https://odeal.fi/  

  
  

  الجمعية التعاونية
  

يمكنك أن تعمل في الجمعية التعاونية باالشتراك مع أعضاء آخرين. يحصل كافة أعضاء الجمعية على الفائدة من نجاح 
أشخاص أو شركة أو جمعية وهي نوع من الشركات الذي الجمعية. يمكن تأسيس جمعية تعاونية من قبل شخص واحد أو عدة 

  طريقة جيدة للعمل عندما تشترك عدة شركات في التعاون بين بعضها بعض.يناسب العائالت، كما أنه 
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  يمكنك أن تنتسب كعضو في جمعية تعاونية قائمة أو أن تؤسس جمعية تعاونية خاصة لنفسك.
  

  تأسيس الجمعية التعاونية
  

 يتم تأسيس الجمعية التعاونية بواسطة عقد التأسيس الموقع عليه من قبل المؤسسين 
 يسدد العضو رسم عضويته بالجمعية 
 يقرر األعضاء أمور الجمعية معاً على قدم المساواة وينتخبون مجلس إدارة للجمعية 
  ً  يجب أن يكون للجمعية نظام داخلي أيضا
 يمكن للجمعية أن تقبل أعضاء إضافيين 
 كن لألعضاء أن يستقيلوا من الجمعية إذا أرادوايم 
 تتبع الجمعية قانون الجمعيات التعاونية وأحكام نظامها الداخلي 
  ًالجمعية التعاونية هي شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، أي أن أعضاءها ليسوا مسؤولين عن ديون الجمعية مثال  

  
  

  ):Pellervoمن صفحة اإلنترنت لمركز الجمعيات التعاونية پيليرڤو (معلومات إضافية 
  

osuustoiminnasta/-https://pellervo.fi/tietoa 
https://pellervo.fi/english/ 

http://perustajanopas.pellervo.fi/ 
  

  المرجع: لمركز الجمعيات التعاونية پيليرڤو
  
  

  الجمعية التعاونية والضمان ضد البطالة عن العمل
  

ستشارات يعطي مكتب انرجو االنتباه إلى أن العمل المنجز بواسطة الجمعية التعاونية يمكن أن يؤثر على ضمانك ضد البطالة. 
) 16.15 - 9الجمعة الساعة  –، أوقات العمل االثنين 701 020 0295التأمين ضد البطالة عن العمل لدى مكتب العمل (هاتف 

  نك ضد البطالة.إرشادات عن مدى تأثير وضعك على ضما
 


