
لالجئین دلیل: التجاریة األعمال بدء  

Wie gründe ich einen gastronomischen Betrieb in Deutschland? 

 فتح العمل كمھاجر
 كیف أبدأ عمل تذوق الطعام في ألمانیا؟

لیس فقط في المدن الكبیرة مثل برلین . العدید من المدن األلمانیة ال یمكن التعرف علیھا دون تنوع الطھي
وھامبورغ ومیونیخ ، العدید من المطاعم العالمیة والحانات والمقاھي تشكل وجھ المدینة وتسھم في التنوع 

 .ونوعیة الحیاة
 

بعد كل . من ناحیة أخرى ، إنھا رغبة كبیرة للعدید من الالجئین إلى ألمانیا لتأسیس مشروعھم الخاص بالطعام
في المنزل الجدید ، فإن . أصحاب المقاھي في بلدانھم األصلیةشيء ، كان البعض بالفعل أصحاب المطاعم أو 

عاًما  11یستغرق األمر الطریق إلى العمل الحر یعني فرصة للتكامل والتقدم االجتماعي ، ولكن في المتوسط 
بات تعود ھذه الفترة الطویلة من الزمن إلى الحواجز اللغویة ، والصعو. للقادمین الجدد لتحقیق أعمالھم الخاصة

یجب أن یساعد ھذا الدلیل في التغلب على العقبات . المالیة ، وأخیرا ولیس آخرا ، غابات الحكومة األلمانیة
البیروقراطیة ویجعل من السھل على الالجئین القادمین من دول خارج االتحاد األوروبي أن یبدؤوا أعمالھم 

  .الخاصة
Allgemeine Voraussetzungen für die Existenzgründung 

 
 الشروط العامة لبدء العمل

 
بعد كل شيء ، . قد یبدو األمر عادیا ، لكن تعلم التحدث باللغة األلمانیة أمر ضروري لبدء عملك الخاص

الطریق إلى التوظیف الذاتي یمھد الطریق فقط إلقامة اتصاالت مع الشركاء التجاریین والموردین والعمالء 
إن لم یكن ، . ، علیك أوالً اختبار ما إذا كانت مھارات اللغة األلمانیة كافیة إذا اتبعت فكرة وجودك. والمقرضین

على سبیل المثال ، یقدم  ، (BAMF) المكتب االتحادي للھجرة والالجئین. ینبغي حضور دورة اللغة مسبقا
 berufsbezogene) ى دورة التكامل للحصول على مستویاتباإلضافة إل. دورات لمستویات اللغة المختلفة

Deutschsprachförderung) B1 إلى A1 ،  ھناك ترقیة اللغة األلمانیة المھنیة ، والتي یتم تقدیمھا في
 .مواقع مختلفة في ألمانیا

 
إذا كنت ترغب في إنشاء شركة لتذوق الطعام في ألمانیا ، یجب علیك أیًضا التحقق مما إذا كانت فكرتك 

على سبیل المثال ، ال تقدم معظم المطاعم العالمیة في ألمانیا جمیع أطباق . طلب الكافيالتجاریة الخاصة تلبي ال
من ناحیة أخرى ، إذا كنت ترغب في تقدیم  . ثقافتھا األصلیة ، ألنھا ببساطة ستكون غریبة على األوروبیین

افسة كبیرة بالفعل في المكان الطعام الذي سیكون  في السوق األلمانیة ، علیك أن تتحقق مما إذا لم تكن ھناك من
 .المرغوب

  

Gesetzliche Voraussetzungen der Existenzgründung 
 

العمل لبدء القانونیة المتطلبات  
 

یعتمد تحدید ما إذا كان باستطاعة المرء أن یتولى القیام بأنشطة لحسابھ الخاص كالجئ یعتمد على حالة طالب 
لألشخاص الذین ال یتسامح معھم حالة رفض طلب اللجوء ، بإنشاء شركة على سبیل المثال ، ال یُسمح . اللجوء

یعتبر األشخاص الذین تم منحھم قراًرا إیجابیًا كالجئین معترف بھم وانھم سیحصلون تلقائیًا على . في ألمانیا



تجاري مطلوب لبدء نشاط " تصریح اإلقامة"عالوة على ذلك ، فإن ما یُسمى بـ . تصریح إقامة وتصریح عمل
ثم تقرر وفقا لمعاییر معینة وبالتشاور مع . یجب تطبیق ھذا العنوان في مكتب الھجرة. لمتابعة نشاط مستقل

 :تتضمن المعاییر النقاط التالیة. غرف التجارة والجمعیات المھنیة ، سواء تمت الموافقة على الطلب أم ال
 

.یجب أن یكون ھناك مصلحة اقتصادیة أو حاجة إقلیمیة 1 
.المتوقع أن یكون لھذا النشاط آثار إیجابیة على االقتصادمن  2 

.یتم تأمین التمویل إما عن طریق اإلنصاف أو من خالل االلتزام بالقرض 3 
 

لشركةحتى یتسنى لسلطة األجانب اتخاذ قرار بشأن ھذه المعاییر ، فإنھا تحتاج إلى المستندات التالي ا  
  ملف تعریف الشركة1
 خطة عمل مستدامة2
 خطة  تمویل3
 خطة متطلبات رأس المال4
 الربحیة المعاینة5
 السیرة ذاتیة 6
 للتامین الصحي الدلیل7
إذا  اال قامةاالعاًما ال یحصلون  على تصریح   45تزید أعمارھم عن  الذین و تجدر االشارة على االشخاص  

إذا حققت . البدایة على ثالث سنواتیقتصر تصریح اإلقامة في . تمكنوا من إثبات حصولھم على معاش تقاعدي
 .الشركة نجاًحا اقتصادیًا وتم تأمین معیشة المؤسس وعائلتھ ، یمكن عندئٍذ الحصول على تصریح تسویة

 
 

Am Businessplan führt kein Weg vorbei 
 

 ال توجد طریقة حول خطة العمل
 

ویشمل جمیع . رضین المحتملینلیست ھناك حاجة إلى خطة عمل فقط لمكتب الھجرة ، ولكن أیضا للمق
في خطة عمل كاملة ، یجب توضیح النقاط . الخطوات التي یجب أخذھا في االعتبار عند تنفیذ فكرة العمل

 .التالي
 

 1فكرة العمل
 2المتطلبات الشخصیة

 3تقییم السوق
 4المنافسة

الخدمة/ عوامل اإلنتاج  5 
 6اختیار الموقع

 7فرص ومخاطر
)الشكل القانوني ، التصاریح ، التأمین ، المبانياختیار (جوانب أخرى  8 

 
 
 
 
 
 
 



ة في ، وھي مرفق توقعات الربحیةو تخطیط السیولةو خطة متطلبات رأس المالتتضمن خطة العمل أیًضا 
.یجب تقدیم ھذه الوثائق إلى سلطات الھجرة وكذلك المقرضین في المستقبل. الملحق . 

 
حال ،  وعلى أي. ي تساعد على كتابة خطة عمل لألعمال التجاریةالت القوالب على اإلنترنت ھناك العدید من

صین في العدید من المتخص .اإلقلیمیة لبدء األعمال التجاریة المراكز االستشاریة مساعدة ینبغي أیضاً طلب
.تقدیم المشورة للمؤسسین بدء مع تاریخ الھجرة والمساعدة في كتابة خطة العمل . 

 
 

Hilfe bei der Finanzierung 
 

 مساعدة في التمویل
 
 

یعتبر التمویل . والمستثمرین في المستقبل دلیال على الجدوى المالیة للشركةتطلب سلطة األجانب والمستأجرین 
معظم الالجئین دفعوا معظم أموالھم للسفر أو ال . في الغالب أحد أكبر العقبات في تنفیذ فكرة مشروعك الخاص

وأفراد العائلة  باإلضافة إلى ذلك ، عادةً ما یقع األصدقاء والمعارف. یستطیعون تحویل أموالھم إلى ألمانیا
 .أخیراً ولیس آخراً ، من الصعب الحصول على قرض إذا كانت مدة اإلقامة مفتوحة. كممولین محتملین

 
 

ومع ذلك ، یحق للمؤسسین المحتملین الذین لدیھم خلفیة ھجرة الحصول على نفس التمویل العام من الحكومة 
. شرط األساسي ھو تصریح إقامة ألداء العمل الحرال. االتحادیة والوالیات كمؤسسین ألمان من جنسیة االصل

 قاعدة بیانات تسرد. وتجدر اإلشارة ، مع ذلك ، إلى أنھ یجب تطبیق ھذه اإلعانات قبل البدء في العمل الحر
باإلضافة إلى ذلك ، . التمویل جمیع فرص التمویل المقدمة من الحكومة االتحادیة والوالیات واألتحاد األوروبي

قرض بدء  القروض للمشاریع الناشئة ، على سبیل المثال Kreditanstalt für Wiederaufbau یقدم
یمكن العثور على المزید من نقاط االتصال للحصول على المشورة بشأن  .ERP-Gründerkredit تشغیل

 .ھناالتمویل 
 

Was passiert nach Genehmigung des Antrags? 
 

 ماذا یحدث بعد الموافقة على الطلب؟
 

 أن یجب ، التجاري النشاط في البدء قبل اآلن؟ یحدث ماذا لكن. التمویل تأمین ویتم اإلقامة تصریح اعتماد یتم
 ، ذلك إلى باإلضافة. التسجیل رسوم دفع وسیتم نموذج ملء سیتم. التجاري المكتب لدى مسجلة الشركة تكون
 معرفة. المسؤول التنظیمي المكتب من ذلك طلب سیتم. للمطاعم ترخیص أو ترخیص على الحصول یلزم

 .ھنا إلیھا تحتاج التي األدلة
 

 سبیل على ، مطلوب ھذا. التوظیف وكالة من شركة رقم طلب أیًضا یجب ، المستقبل في للموظفین بالنسبة
 مسؤولیة تأمین رابطة إلى موظف كل إبالغ یجب ، ذلك إلى باإلضافة. الصحي التأمین في للتسجیل ، المثال

 .الصلة ذات العمل صاحب
 

 .والتجاریة الخاصة المعامالت مراقبة یمكن ، الطریقة بھذه. شركة حساب فتح المنطقي من ، ذلك إلى باإلضافة
   

 



 
 بشكل افضل

 
 بموجب الصحي التأمین قانون مطلوب ، ألمانیا المناسب في تأمینتكملة اجرااءت ال یتم أن یجب ، أخیرا

 من العدید ھناك ، المقھى أو المطعم في ألنھ ، العامة المسؤولیة تأمین إبرام ، ذلك إلى باإلضافة. القانون
 عالوة. مطعمك في طبق تناول بعد یعاني الضیف كان إذا ، المثال سبیل على: تحمیك أن یجب التي المخاطر

 تأمین إبرام یساعد ، المورد أو المالك مع المثال سبیل على ، القانونیة للمنازعات االستعداد أجل من ، ذلك على
 .التجاریة القانونیة الحمایة

 
 

Beispiele für die geglückte Selbstverwirklichung 
 

بنجاح الذات تحقیق على أمثلة  
 

للعدید من المتطلبات البیروقراطیة ، یبدو أن الطریق إلى تأسیس تجارة المطاعم بعیًدا عن المستحیل نظًرا 
. یتطلب األمر الكثیر من الصبر والمرونة الذھنیة والمثابرة. خاصة إذا كنت قد وصلت للتو إلى الدولة الجدیدة

حقیقة أنھ ال یزال من الممكن تحقیق نفسھا كالجئ في صناعة الطعام ، یظھر على مثال السوریین محمد ربیع 
، السوري البغدادي تمكنت  2016القاسم وبسام البیبي ، اللذین یدیران مطعًما سوریًا في أوبرھاوزن منذ عام 

 .األسرة من إنشاء مطعم للفاكھة في مدینة غارس البافاریة العلیا
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