دليل حول كيفية بدء مشروعك الخاص في ألمانيا

دليل حول كيفية بدء مشروعك الخاص في ألمانيا
• الخطوة األولى :تحديد الوالية الفيدرالية وتحديد نوع المهنة الخاصة بك
هذه الخطوة مهمة للغاية ألنه سوف يترتب عليها جميع الخطوات التالية.

مالحظة هامة يجب مراعاتها:
في حال أنك ترغب في بدء مشروعك الخاص في ألمانيا فيجب ان تعرف التصنيف الخاص بالنشاط الذي
تود ممارسته إذا كان يعتبر من المهن التجارية أو من المهن الحرة ،وتحديد هذا يعتبر شيء أساسي ألنه
سيُشكل فارقًا عند تحضيرك لألوراق للتقديم على التأشيرة وايضًا اثناء تسجيلك لمشروعك في ألمانيا بشكل
قانوني ألنها تختلف من المهن التجارية للمهن الحرة.

➢ ولمساعدتك في تحديد هذا األمر يمكنك مخاطبة الجهات التالية عبر اإليميل الرسمي الخاص بهم وف ًقا
للوالية الفيدرالية التي قمت باختيارها إلنشاء مشروعك الخاص:
المهن التجارية

المهن الحرة

وتنقسم الى

تتبع

المهن الصناعية

المهن الحرفية/الفنية

تتبع

تتبع

غرفة التجارة والصناعة

المركز الخاص بالمهن الحرة
بألمانيا

غرفة الحرف والصناعات

 )1المهن التجارية وتضمن المهن الصناعية والمهن الحرفية/الفنية وبناء عليه إذا كنت من المهن الصناعية
عليك مخاطبة غرفة التجارة والصناعة أو مكتب الضرائب في الوالية الفيدرالية التي اخترتها.
اما إذا كنت من المهن الحرفية/الفنية فعليك مخاطبة غرفة الحرف والصناعات أو مكتب الضرائب في
الوالية الفيدرالية التي اخترتها.
 )2اما إذا كانت مهنتك هي من المهن الحرة مثل :العاملين بمجاالت العلوم مثل الطب والهندسة والفن
واألدب وتقديم االستشارات والتدريس ففي هذه الحالة عليك مخاطبة المركز الخاص بالمهن الحرة بألمانيا
أو مكتب الضرائب في الوالية الفيدرالية التي اخترتها.
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 ولمزيد من المعلومات بشكل عام فيما يخص الخطوة األولى يمكنك زيارة موقع الوزارة األلمانيةالفيدرالية للشئون االقتصادية والطاقة
➢ ويمكنك ايضًا مشاهدة الفيديوهات التالية لمعرفة معلومات عامة عن:
كيفية التفريق بين طبيعة المهن التجارية والحرة

اساسيات بدء مشروعك بألمانيا

• الخطوة الثانية :متطلبات اللغة األلمانية
يجب عليك إتقان مستوى مقبول من اللغة األلمانية ما ال يقل عن مستوى  B2حتى تتمكن من التفاعل مع
الموظفين لديك وشركائك في العمل .ويمكنك تفقد موقع معهد جوته الرسمي لمعرفة التفاصيل عن دورات
اللغة األلمانية التي يقدمها.
 وهذه وسيلة اخرى أيضا لتعلم اللغة األلمانية ولكن بشكل مجاني عبر تطبيقات ومواقع مختلفة علىاإلنترنت حيث يمكنك اختيار منها ما يناسبك ،فعلى سبيل المثال يوجد:
موقع Deutsche Welle

موقع Ankommen

موقع VHS

• الخطوة الثالثة :تحضير خطة عمل المشروع
يمكنك زيارة موقع الوزارة األلمانية الفيدرالية للشئون االقتصادية والطاقة لمعرفة تفاصيل عن كيفية إعداد
خطة عمل المشروع بنجاح ويمكنك تفقد تلك المستندات االرشادية الخاصة بالنواحي المالية للمشروع من
نفس الموقع المذكور أعاله
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➢ ويمكنك ايضًا مشاهدة الفيديوهات التالية عن:
كيفية تحضير خطة التسويق

كيفية تحضير نموذج عمل للمشروع

كيفية كتابة خطة المشروع

تحضير الجزء المالي في خطة المشروع

• الخطوة الرابعة "اختيارية" :الحصول على تمويل للمشروع من جهات/مؤسسات معتمدة
ويمكنك البدء في تنفيذ تلك الخطوة في حال عدم توافر رأس مال معك لبدء مشروعك وتكون تلك البرامج
متاحة للتقديم عليها لبدء مشروعه الخاص ويتم توفير برامج مختلفة من التمويل لدى وكالة التوظيف
الفيدرالية األلمانية.
-

ولمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكنك زيارة موقع الوزارة األلمانية الفيدرالية للشئون االقتصادية
والطاقة
يمكنك زيارة موقع ) (Deutschland Startetلمعرفة تفاصيل أكثر عن كيفية اختيار برنامج تمويل
مناسب لك وما هي الشروط الالزمة لهذا البرنامج وفقًا لكل والية فيدرالية
يوفر لك موقع ) )FÜR GRÜNDERالحصول على استشارة بخصوص البرامج التمويلية وكيفية
التقدم عليها
يوفر لك موقع ( (GRÜNDER Platformبعض برامج التمويل المتاحة في ألمانيا ،منها ما هو متاح
ألصحاب المهن الحرة وأخرى متاحة ألصحاب المهن التجارية او الحرفية/الفنية
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➢ يمكنك مشاهدة الفيديو التالي للتعرف على الوسائل المختلفة التي يمكن من خاللها الحصول على تمويل
لمشروعك:

• الخطوة الخامسة :الحصول على التأشيرة من أجل العمل المستقل والحر
يمكنك زيارة موقع سفارة ألمانيا بالقاهرة وتفقد المستند الخاص بالحصول على التأشيرة الخاصة بالعمل
المستقل والعمل الحر واألوراق المطلوبة
• الخطوة السادسة :تسجيل المشروع كنشاط تجاري أو من ضمن المهن الحرة "حسب نوع المهنة"
لكي تستطيع أ ن تبدأ مشروعك الخاص في ألمانيا فإنك بحاجة الى تسجيل نشاطك التجاري بألمانيا
وحصولك على رخصة تسمح لك ببدء المشروع والعمل به وتختلف الجهة التي يتم التسجيل بها حسب
نوع المهنة ،فبالنسبة:

 -1للمهن التجارية:
يتم التسجيل عن طريق مكتب التجارة المحلي ( )Local Trade Officeفي الوالية الفيدرالية التي تم
اختيارها إلنشاء المشروع بها ،وهذا النوع من المهن قد يتطلب ترخيص إلنشاء المشروع ،فيجب عليك
تحضير األوراق التالية :جواز سفر ساري ،تصريح إقامة من أجل العمل المستقل وأيضا تقديم شرح
كامل وتفصيلي عن فكرة مشروعك/شركتك وغيرها من األوراق المطلوبة للتسجيل يمكنك معرفتها من
خالل موقع الوزارة األلمانية الفيدرالية للشئون االقتصادية والطاقة
مالحظة هامة :يجب التواصل مع غرفة التجارة والصناعة او غرفة الحرف والصناعات كما هو مذكور
اعاله قبل إرسال أوراقك إلى مكتب التجارة المحلي وذلك لمعرفة جميع الشروط المسبقة التي تنطبق على
مشروعك لتستطيع كتابة الشرح التفصيلي عن فكرة المشروع بشكل كامل وايضًا لمعرفة إذا كنت تحتاج
الى رخصة معينة إلنشاء المشروع والعمل به ام ال ويمكن ايضًا أن تساعدك الغرفة في تحديد موقع
لمشروعك في الوالية الفيدرالية التي قمت باختيارها للعمل بها.
 هذه قائمة ببعض المهن الحرفية التي تحتاج الى رخصة ويمكن ان تجدها على موقع الوزارة األلمانيةالفيدرالية للشئون االقتصادية والطاقة وفي الغالب معظم المهن هنا ال تحتاج لتقديمك ما يثبت خبرتك
العملية بها في حالة استطاعتك تقديم شهادة المؤهل الخاص بك ولكن بالنسبة لمهن المجال الصحي فإنه
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يشترط تقديمك لشهادة المؤهل وتعد الخبرة العملية بالمجال وحدها ال تكفي .وللعمل بأحد تلك المهن عليك
مخاطبة غرفة الحرف والصناعات للحصول على الرخصة.
 وهذه بعض المهن الحرفية التي ال تحتاج الى رخصة ويمكن ان تجدها على موقع الوزارة األلمانيةالفيدرالية للشئون االقتصادية والطاقة وهذه المهن ال تتطلب تقديمك لشهادة المؤهل الخاص بك.

 -2للمهن الحرة( :ال تتبع غرفة التجارة والصناعة)
ال تتطلب ترخيص لبدء العمل بها ولكن يجب التسجيل لدى مكتب الضرائب في ألمانيا وأيضا الحصول على
تصريح اإلقامة من ألمانيا بأنك تعمل بالمهن الحرة.
مالحظة هامة :ايضًا يجب عليك أن تقوم بسداد رسوم العضوية بالغرفة المالئمة لمهنتك ويعتبر هذا شرط
إلزامي ،ويتم تفعيل تلك العضوية بشكل تلقائي بمجرد اكمالك إلجراءاتك مع مكتب التجارة واتمام تسجيل
مشروعك بشكل قانوني.
شروط خاصة بأصحاب المهن الحرة:
مثل :العاملين بمجاالت العلوم مثل الطب والهندسة والفن واألدب وتقديم االستشارات والتدريس ،وبناء عليه
يجب عليك الحصول على إعتراف للمؤهل الجامعي/الفني الخاص بهم عن طريق أداة باحث اإلعتراف في
حالة كانت مهنتك من المهن التي تطلب إعتراف لممارستها في ألمانيا.
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الوزارة األلمانية الفيدرالية للشئون االقتصادية والطاقة:
 لمعرفة تفاصيل عن الجهات األلمانية التي يمكنك مخاطبتها في حال وجود أسئلة تفصيلية لديك لمعرفة تفاصيل ومعلومات عن المهن الحرةمالحظة هامة :النشاط  -وليس المؤهل الدراسي  -هو ما يهم في تحديد نوع المجال إذا كان من المهن
التجارية ام من المهن الحرة
➢ ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة تفاصيل أكثر عن ريادة األعمال في ألمانيا

➢ ويمكنك أيضا زيارة موقع ) (Make it in Germanyلمعرفة المزيد من التفاصيل عن كيفية إنشاء
مشروعك الخاص في ألمانيا بشكل عام
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