
ADIE في بضع 
كلمات

كم؟

لمن؟

ألي غرض؟

منذ 30 سنة و Adie تدافع عن فكر ة أن أي 
شخص يمكنه بدء مشروع.

وتعمل شبكة متخصصيها على تمويل
ومرافقة منشئي المقاوالت
من أجل اقتصاد أكثر اتحادا

ومسؤولية.

Adie 94 % من المنشئين الممولين من طرف
راضون عن خدماتها

اكتشفوا عرضنا الكامل:
www.adie.org

ما يصل إلى 10.000 يورو

أي شخص يرغب في االضطالع بمقاولة

إنشاء أو تطوير مقاولة
أي مشروع للحفاظ على وظيفة أو العثور عليها

ADIE في جميع أنحاء فرنسا

من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 08:00 إلى الساعة 18:00. سعر المكالمة المحلي 

يتم تمويل عمل Adie بشكل مشترك من قبل الصندوق 
االجتماعي األوروبي في إطار برنامج التشغيل الوطني

“التوظيف واإلدماج” 2014 - 2020

قرض
ونصائح
المهني لمشروعكم 

يمكن للجميع
أن ُيصبحوا 

مقاولين

التمويل - تقديم المشورة - الدعم



قروض مهنية

قروض شرف

قروض تنقل

خدمات لتطويركم

حلول تأمين/ضمان

تمويل
مكيف 

ما يصل إلى 10.000 يورو لتمويل جميع أنواع
االحتياجات المتعلقة بإنشاء

وتطوير مقاولة

ما يصل إلى 3.000 يورو )بشروط(
إلكمال تمويل مشروعكم

ما يصل إلى 5.000 يورو من التمويل
لتسهيل تنقلكم في إطار

مشاريع مهنية )سيارة، رخصة،
تكوين، إلخ(

تقدم Adie وشركاؤها
حلول تطوير متكاملة جاهزة،

وخطط جيدة لخدمات بأسعار
متفاوض عليها، وخط ساخن مخصص ألسئلتكم.

تؤمن Adie عملكم من خالل عروض
تأمين مصممة لعملكم

 ORIAS وسيارتكم. )وسيطة مسجلة لدى
تحت رقم 13001305(

عروض متفاوض 
عليها

متخصصين
في خدمتكم
تكوين شخصي

أوراش عمل حسب 
الطلب

برنامج تكوين

سيتم التعميق في 3 مواضيع
وفقا الحتياجاتكم، قبل أو أثناء أو بعد

اإلنشاء: التمويل واإلدارة
واالستراتيجية والتجارية

دورة “سأصبح مقاوالً*”
لمعالجة جميع جوانب

إنشاء مقاولة.

* خدمة موجودة في مناطق معينة

متابعة فردية طوال رحلة إنشاء مقاولتكممثال
)خطة عمل، اختيار وضع قانوني،

تطوير تجاري، إلخ( كان يحيى بحاجة إلى
6.000 يورو لشراء سيارة ومعدات إلطالق 

مقاولته المتخصصة في الطالء/الصباغة

القرض ُيلزمكم ويجب سداده.
تحققوا من قدرة السداد قبل االلتزام.

شروط القرض اعتبار ا من 1 يوليو 2020:
قرض صغير من 6.000 يورو

بنسبة 7،45 %.
المدفوعات الشهرية: 219،82 يورو

لمدة 30 شهرا
التكلفة اإلجمالية للتمويل:

894،63 يورو
معدل النسبة المئوية السنوي )TEG( للقرض 

الصغير: 11،61 %

رهنا بقبول الملف الخاص بكم. مساهمة
التضامن: 5 % من المبلغ المقترض


