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يدخل األجانب واألشخاص المنحدرون من أصول مهاجرة في الوقت 
الحالي ضمن مؤسسي الشركات األكثر ديناميكية في ألمانيا. فهم 

يساهمون مساهمة كبيرة في التنمية االقتصادية في ألمانيا في شتى 
القطاعات ويوفرون بذلك العديد من فرص العمل.

َمن يريد تأسيس شركة ال يحتاج إلى فكرة جيدة والكثير من العمل 
والتفاني فحسب، ولكن يحتاج أيًضا إلى المعرفة الجيدة بالشروط 
العامة الشكلية للسوق وإلمام باللغة ومعرفة السمات المميزة للبلد. 

كثيًرا ما ُيعتمد على نصائح تصدر عن نية حسنة من المحيط 
الخاص للفرد أو من أفراد األسرة أو األقارب أو األصدقاء. غير أن 
المعلومات والمشورات المكثفة من الخبراء هي أفضل شرط للنجاح 

في تأسيس شركة جديدة.

دوسلدورف واحدة من المدن التي تشهد أعلى معدالت تأسيس 
الشركات في ألمانيا. كما تعتبر مدينتنا بما تضم من بنى تحتية دولية 

موقًعا مثالًيا، ال سيما للشركات األجنبية الجديدة.

تقدم عاصمة الوالية دوسلدورف من خالل هذا الكتيب لمحة عامة 
عن الخطوات األولى لمؤسسي الشركات. يتناول الكتيب الوضع 

الخاص للشركات األجنبية الجديدة، حيث يخوض على سبيل المثال 
في األسئلة المتعلقة بحق اإلقامة واالعتراف بالمؤهالت المهنية 

األجنبية التي تم الحصول عليها في الخارج. باإلضافة إلى ذلك، 
مة من  يمكنك االستفادة من مجموعة االستشارات الواسعة المقدَّ

متخصصين في التنمية االقتصادية وشركائهم في الشبكة. كما أنهم 
سوف يرافقونك في الطريق عبر مختلف المؤسسات.

أتمنى لك كل التوفيق والنجاح في تنفيذ مشاريعك. 

أطيب التحيات

توماس جايزل
عمدة عاصمة الوالية دوسلدورف

مرحًبا بك...

...كرجل أعمال في دوسلدورف
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 تأسيس الشركات 
 لمن ال يحملون 

الجنسية األلمانية

شروط اإلقامة القانونية
ينظم قانون اإلقامة أو قانون حرية الحركة في االتحاد األوروبي 

الشروط التي يجب الوفاء بها لإلقامة في ألمانيا ولممارسة عمل حر.

مواطنو االتحاد األوروبي
ُتطبَّق حرية التنقل وحرية التجارة داخل الدول األعضاء في االتحاد 

األوروبي ودول المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا. وهذا 
يعني أن مواطني االتحاد األوروبي ال يحتاجون إلى تصريح إقامة 

إذا أرادوا اإلقامة في أي دولة أخرى عضوة في االتحاد األوروبي، 
ويمكنهم أيًضا تأسيس الشركات في جميع الدول األعضاء في االتحاد 

األوروبي.

المواطنون من خارج دول االتحاد األوروبي
يمكن منح المواطنين من خارج دول االتحاد األوروبي - بناًء على 

طلب - تصريح إقامة لممارسة عمل حر إذا كانت هناك مصلحة 
اقتصادية في ذلك أو كانت هناك حاجة إقليمية لذلك أو كان النشاط 
يبشر بتحقيق آثار إيجابية على االقتصاد مع ضمان توفر التمويل 

المشروع. لتنفيذ  الالزم 

م هذا الطلب في المعتاد للسفارة األلمانية المختصة في  يجب أن ُيقدَّ
البلد األصلي. وبالنسبة لألجانب المقيمين بالفعل في ألمانيا ولديهم 
تصريح إقامة لغرض مختلف، فيمكنهم التقدم بطلب لدى مصلحة 

األجانب للحصول على موافقة على ممارسة عمل حر.

www.duesseldorf.de/buerger ستجد في الموقع اإللكتروني
service مجموعة االستمارات التي تشمل جميع الطلبات المهمة في 

القسم "كأجنبي في دوسلدورف"، وهي متاحة للتنزيل.

 تحقق من وضع إقامتك واطلب المشورة 
من مصلحة األجانب المحلية!

عاصمة الوالية دوسلدورف
مصلحة األجانب المحلية

Willy-Becker-Allee 7
40200 Düsseldorf

الهاتف:    89-21020 211 49+
التليفاكس:    89-29036 211 49+

auslaenderamt@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/auslaenderamt

االعتراف بالمؤهالت التي تم الحصول عليها في الخارج  
لكي يتسنى تأسيس شركة في ألمانيا تشترط العديد من القطاعات 

االعتراف بالمؤهل المهني الذي تم الحصول عليه في الخارج. ويسري 
هذا بصفة خاصة على ما ُيسمى "بالمهن المنظمة"، على سبيل المثال 

الحرف اليدوية التي تستوجب ممارستها الحصول على ترخيص أو 
مهنة األطباء أو مهنة التمريض. وهنا ال بد من التحقق مما إذا كانت 

شهادات التدريب المهني متعادلة. وفي هذا الجانب يؤخذ محتوى 
التدريب المهني ومدته وكذلك الخبرة المهنية المكتسبة في الحسبان. 

المؤهالت المهنية في االتحاد األوروبي
ُتطبَّق حرية التنقل وحرية الخدمات على مواطني الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي. إال أنه يجب على أي شخص مقيم في ألمانيا بصفة 

دائمة ويريد تأسيس شركة أن يطلب االعتراف بمؤهالته. 

إجراءات االعتراف
بشكل رئيسي تتولى غرف الصناعة والتجارة ومكتبها المركزي 

المختص بمعادلة الشهادات األجنبية IHK FOSA )اعتماد 
المهارات األجنبية( مهمة التحقق مما إذا كانت مؤهالت التدريب 
المهني متعادلة. إذا كانت هناك فوارق كبيرة في التدريب المهني 

فيما يخص المهن المنظمة، فإنه توجد إمكانية للمشاركة في 
إجراءات مواءمة )امتحان أو دورة مواءمة تأهيلية( لتحقيق المعادلة 

المطلوبة.

www.ihkfosa.de

يمكن ألي شخص في ألمانيا من حيث المبدأ أن 
يؤسس شركة. غير أنه يجب على األجانب تبًعا 

لجنسيتهم تلبية شروط معينة.
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الِحرف
يمكن االعتراف بتكافؤ الشهادات المهنية لشهادة االختصاص المهني 
األلمانية أو لشهادة معلم حرفة. َمن يمتلك شهادة مهنبة تعادل شهادة 

معلم حرفة األلمانية يمكنه االشتغال بحرفة وممارسة العمل الحر بعد 
الحصول على الترخيص الالزم. وَمن يمتلك شهادة مهنية تعادل شهادة 
اختصاص مهني ألمانية يحصل على إفادة المعادلة التي تتيح له التقدم 
للحصول على شهادة معلم حرفة. تقرر غرفة المهن الحرفية في كل 

منطقة ما إذا كانت الشهادات المهنية األجنبية مكافئة للشهادات األلمانية. 

االستشارة والدعم
غرفة الصناعة والتجارة في دوسلدورف

بيتينا بريل
الهاتف: 57-437 35 211 49+
prill@duesseldorf.ihk.de

غرفة المهن الحرفية في دوسلدورف
أوته شڨينجر 

الهاتف: 95-609 87 211 49+ 
ute.schwinger@hwk-duesseldorf.de

 www.anerkennungindeutschland.de

في الموقع اإللكتروني للوزارة االتحادية للعلوم والبحث العلمي 
ستحصل على المزيد من المعلومات حول موضوع االعتراف 

بالشهادات المهنية.

اللغة
إتقان اللغة األلمانية شرط مهم لتأسيس شركة في ألمانيا. وصحيح 

أن ذلك ليس إلزامًيا بصورة قاطعة، ولكنه مهم إذا أراد المرء إدارة 
شركة وتسيير أعمالها وفًقا للقانون األلماني. فبدون معرفة األلمانية 

يصعب الوصول إلى المعلومات المهمة والصحيحة واكتساب الخبرة 
في المجال أو التقدم بطلب للحصول على قرض. 

مارس النقد الذاتي وتحقق مما إذا كانت معرفتك باللغة األلمانية كافية. 
فإذا لم تكن كافية، عليك االلتحاق بدورة اندماج.

أولى جهات االتصال لخدمات تقديم المشورة والمعلومات بشأن 
 .)MBE( دورات االندماج هي مراكز استشارات الهجرة للبالغين

يمكنك أيًضا مخاطبة مختلف الجهات الموفرة 
لدورات االندماج بصورة مباشرة. هذه المراكز 

يسرها أن تقدم لك المشورة فيما يتعلق بالخدمات 
والعروض، فضاًل عن أنها تصنفك في دورة 

لغة مناسبة. تجد العناوين وبيانات االتصال 
الخاصة بمراكز تقديم المشورة ومعاهد اللغات في 

الكتيب "الحياة في دوسلدورف - دليل 
إرشادي للمهاجرين". 

يمكنك أن تطلب نسخة مطبوعة من:
المركز البلدي لالندماج والتعليم 

)KIB؛ ُيعرف أيًضا باسم مركز االندماج البلدي(
Bertha-von-Suttner-Platz 3

Düsseldorf 40200
الهاتف:     89-24063 211 49+
التليفاكس:   89-29376 211 49+

kib@duesseldorf.de

التنزيل من:
www.duesseldorf.de/soziales/formulare/ 

 wegweiser_migranten.pdf
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تأسيس الشركات

إن وضع خطة أعمال عنصر رئيسي لنجاح تأسيس أي 
شركة. استفد من خدمات المشورة والدعم المجانية قبل 

تأسيس شركتك

خطة األعمال - خطة تفصيلية لنجاح عملية التأسيس
َمن يريد أن يؤسس شركة يحتاج إلى فكرة مشروع واعدة ومبشرة 
بالنجاح. باإلضافة إلى ذلك، يجب وصع خطة تفصيلية ُتظهر كيفية 

تنفيذ هذه الفكرة التجارية. ينبغي أن تتضمن هذه الخطة جميع 
العوامل التي قد تكون ذات أهمية للنجاح أو حتى للفشل.

كلما كان التخطيط مدروًسا بدرجة أكبر وأكثر تفصياًل زادت 
إمكانية أن يحقق مشروعك النجاح المرغوب. في أي خطة أعمال 

النقاط المهمة لتأسيس  التفكير ملًيا في جميع  تفصيلية يجب عليك 
مشروعك وكافة الفرص والمخاطر. باإلضافة إلى ذلك، تعتبر 

خطة العمل الهادفة الشرط األساسي إلقناع الجهات المانحة بأن 
شركتك المخطط لها سوف تحقق إيرادات كافية لسداد األموال 

المقترضة.

هناك مجموعة من الخدمات التي تساعدك على وضع خطة 
ألعمالك،  تأتي في مقدمتها غرف التجارة والصناعة ومسابقات 
خطط األعمال ومبادرات المؤسسين المحلية فضاًل عن خدمات 

.KfW االستشارات التي تقدمها مجموعة بنوك

بعض العناصر الرئيسية لخطة األعمال:
س والمشروع المؤسِّ

ملف تعريف المؤسِّس  •
فكرة المشروع )برنامج الخدمات، المجموعة المستهدفة(  •

تقييم السوق والموقع والمنافسة  •
استراتيجية التسويق  •

التخطيط التنظيمي وتخطيط العمال  •
تخطيط أماكن العمل / التجهيزات التقنية  •

اآلفاق المستقبلية  •

ميزانيات التكاليف
احتياجات رأس المال وخطة التمويل  •

توقعات الربحية  •
االستمرارية من حيث النفاقات الشخصية  •

تخطيط السيولة  •

عروض وخدمات مكتب التنمية االقتصادية  
مكتب التنمية االقتصادية هو مركز االتصال الرئيسي للشركات 

األجنبية والمؤسسين األجانب الراغبين في االستثمار أو العمل الحر 
في دوسلدورف. فهو يقدم المشورة الفردية والمعلومات حول تأسيس 

الشركات، ويرتب اتصاالت مع المستشارين القانونيين ومستشاري 
الضرائب، ويقدم الدعم في إعداد إجراءات التأشيرة، ويساعد في 

البحث عن العقارات المناسبة، ويمكن تقديم كل تلك الخدمات بلغات 
أخرى حسب الحاجة.

مكتب التنمية االقتصادية في دوسلدورف، 1 ميدان بورج بالتس، الخط 
الساخن للمؤسسين: 89-99444 

إنشاء مشروع تجاري
يقدم مكتب التنمية االقتصادية بصفة دورية حلقات دراسية باللغة 

اإلنجليزية لمؤسسي الشركات األجانب. مواضيع هذه الحلقات 
الدراسية هي الجوانب األساسية لعملية التأسيس، وقانون العمل 

واإلقامة، والشؤون المالية والضرائب. رجال األعمال الجدد 
الناجحون يصفون خبراتهم ويقدمون النصائح.

 www.godus.de المواعيد والتسجيل على الموقع اإللكتروني

"إن وضع خطة عمل لوكالة السفر الخاصة بي أخذ مني على األقل الكثير 
من العمل وحقق لي المتعة أيًضا، ولكنه كان أمًرا مفيًدا للغاية في المقام 
األول. كنت مضطرة إلى التخطيط بدقة لكافة الجوانب المتعلقة بإنشاء 

مشروعي التجاري. على وجه الخصوص كان حساب التكاليف واإليرادات 
المفصل عنصًرا مهًما للغاية. ال يسعني إال أن أنصح كل مؤسس بأن يأخذ 

الوقت الكافي لوضع خطة عمل واضحة وأن يستفيد في هذا الجانب من 
الدعم الذي يقدمه الخبراء!"

)Travel Store فاطمة أداكوي، مؤِسسة وكالة السفر(
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التمويل
َمن يريد أن يؤسس شركة يجب عليه في المقام األول كقاعدة عامة 

أن يستثمر مااًل في مشروعه. باالستعانة بخطة احتياجات رأس المال 
يمكنك أن تحدد مقدار المال الذي يجب عليك استثماره. 

تندرج خطة احتياجات رأس المال ضمن كل خطة عمل بغض النظر 
عما إذا كنت ستمول مشروعك من مدخراتك الذاتية أو من خالل 

قرض. َمن يستغني عن وضع خطة دقيقة لمشروعه التجاري، فإنه 
يعرض نفسه لخطر عدم كفاية المال في النهاية. 

تحدث في البداية مع البنك الذي تتعامل معه واطلب منه المشورة.

المؤسسون الذين يحتاجون إلى قرض صغير بالذات غالًبا ما 
يواجهون مشاكل في التمويل عن طريق البنك الذي يتعاملون معه. 

NRW. ولتسهيل دخول هؤالء إلى عالم العمل الحر، يقدم بنك
BANK بالتعاون مع مراكز المبتدئين في األعمال بوالية شمال 

الراين-وستفاليا )STARTERCENTERN NRW( ما ُيسمى 
بالقروض المتناهية الصغر حتى 25000 يورو.

www.startercenter.nrw.de/ 
unternehmens finanzierung.html

تسجيل النشاط التجاري
اختيار الشكل القانوني قضية من القضايا الرئيسية. بعد ذلك تختلف 

اإلجراءات الشكلية لعملية التأسيس.

أبسط شكل من أشكال التأسيس هو تسجيل النشاط التجاري لدى 
مكتب تسجيل النشاط التجاري في عاصمة الوالية دوسلدورف. 

بوجه عام، ال يلزم الحصول على تصريح إضافي لممارسة النشاط 
التجاري. وبالنسبة لبعض األنشطة التجارية التي تستلزم ممارستها 
الحصول على ترخيص، مثل المطاعم وسماسرة العقارات ومقاولي 

البناء ومصانع الحرف اليدوية، يجب تقديم طلب للحصول على 
ترخيص مزاولة حرفة إلى جانب التسجيل. ستحصل على هذا 

الترخيص أيًضا من مكتب تسجيل النشاط التجاري. يمكنك تسجيل 
نشاطك التجاري بصفة شخصية أو بصورة خطية. في حالة التسجيل 

بصفة شخصية يمكنك في المعتاد أن تأخذ معك شهادة تسجيل 
نشاطك التجاري على الفور. 

يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني 
لمكتب تسجيل النشاط التجاري:

مكتب الحفاظ على النظام العام بمدينة دوسلدورف
مكتب تسجيل النشاط التجاري
Worringer Straße 111

gewerbemeldestelle@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/ordnungsamt/

gewerbe/gewmeld.shtml

خادم االستمارات بمراكز المبتدئين في األعمال بوالية شمال الراين-
وستفاليا:

تجد هنا على اإلنترنت كافة االستمارات المتعلقة بعملية تأسيس الشركات 
والتي يمكنك تعبئتها بكل سهولة في المنزل على جهاز الكمبيوتر:

www.startercenter.nrw.de/gruendungs
formalitaeten/formularservernrw.html
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الشكل القانوني

شركات األشخاص
تختلف شركات األشخاص عن شركات األموال في أن االلتزام 

الشخصي للشركاء يأتي في الصدارة إلى حد بعيد. على وجه 
الخصوص ال تتحمل الشركة المسؤولية عن أي التزامات، ولكن 
الشركاء الفرديين في األساس يتحملون المسؤولية بصفة شخصية 

وبشكل غير محدود. تتضمن شركات األشخاص الشركات الخاضعة 
للقانون المدني وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. يجب 

أيًضا تسجيل شركات األشخاص - ما عدا الشركات الخاضعة للقانون 
المدني - في السجل التجاري. 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الشكل األكثر شهرة وأهمية لشركة األموال هي الشركة ذات المسؤولية 

المحدودة. يتميز هذا الشكل من الشركات برأس مال أولي مطلوب 
مقداره 25000 يورو وقصر المسؤولية على رأس المال المدفوع 

من الشركاء. ومن ثم فهي تناسب أيًضا رجال األعمال الذين يرغبون 
في الحد من خطر مسؤوليتهم. وثمة ميزة أخرى هي أن الشركة ذات 

المسئولية المحدودة يمكن تأسيسها من قبل شخص واحد فقط. 

الشركة التجارية )محدودة المسؤولية( 
اسُتحدثت الشركة التجارية - معروفة أيًضا في اللغة العامة باسم 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة المصغرة وشركة ذات مسؤولية 
محدودة 1 يورو - في جمهورية ألمانيا االتحادية عام 2008 كشكل 
جديد للشركة ذات المسئولية المحدودة التقليدية والذي يحظى بالقبول 

لدى مؤسسي الشركات الجديدة. ُتؤسس الشركة التجارية مثل الشركة 
ذات المسؤولية المحدودة التقليدية مع بعض االختالفات البسيطة.

بالنسبة لجميع األسئلة األخرى حول اختيار الشكل القانوني يمكنك 
االستفادة من االستشارات المقدمة من مركز المبتدئين في األعمال 

STARTERCENTER بغرفة الصناعة والتجارة في دوسلدورف 
وغرفة المهن الحرفية في دوسلدورف أو يمكنك الذهاب إلى مستشار 

ضريبي أو محاٍم.

غرفة الصناعة والتجارة في دوسلدورف
Ernst-Schneider-Platz 1

40212 Düsseldorf
جونتر فريدل

الهاتف: 3557-242 211 49+ 
friedel@duesseldorf.ihk.de

غرفة المهن الحرفية في دوسلدورف
Georg-Schulhoff-Platz 1

40221 Düsseldorf
أولريش إنجلهاردت

الهاتف: 8795-333 211 49+ 
 startercenter@hwk-duesseldorf.de

المهن الحرة
أهم ما يميز المهنة الحرة الصلة الوثيقة بين التدريب المهني 

الشخصي واالستقاللية المهنية. يصعب أحياًنا تحديد أي المهن تندرج 
م  في الواقع ضمن المهن الحرة وأيها ال يندرج. وهذا األمر منظَّ

بشكل واضح بالنسبة للمهن المدرجة في الكتالوج، فعلى سبيل المثال 
تدخل مهنة الطبيب والمهندس والمعماري وأخصائي العالج الطبيعي 

والمترجم ضمن المهن الحرة. وبالنسبة للرسامين والمصممين 
ومستشاري معالجة البيانات ومستشاري الشركات وغيرها، فإن 

مكتب الضرائب يقرر في نهاية المطاف ما إذا كان نشاطهم يمكن 
إدراجه ضمن المهن الحرة أو ضمن الحرف. ال يسجل أصحاب 

المهن الحرة نشاطهم التجاري لدى مكتب تسجيل النشاط التجاري، بل 
لدى مكتب الضرائب. 

للحصول على إجابات لألسئلة المحورية حول العمل الحر يمكنك 
االتصال بمستشاري مكتب التنمية االقتصادية:

الخط الساحن للمؤسسين  89-99444 211 49+
www.godus.de ،info@godus.de
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التأمينات والمعاشات 
التقاعدية

التغطية التأمينية في حالة المرض والمخصصات المالية 
للمتقاعدين عناصر مهمة في عملية التخطيط المستقبلي 

ألي رجل أعمال. ولذلك ينبغي عليك في بداية عملية 
التأسيس عمل حساب للمخاطر ومخصصات كبار السن الضرائب  

ال يهم ما إذا سجلت نشاًطا تجارًيا أو كنت تريد ممارسة عمل 
حر. يجب عليك في جميع األحوال التسجيل لدى مكتب الضرائب 
المختص. وهذا يتطلب منك تقديم استبيان للتقييم الضريبي. وبعد 

فحص االستبيان ومراجعته من قبل مكتب الضرائب ستحصل على 
رقم ضريبي لشركتك. يجب عليك تقديم هذا االستبيان مبكًرا، ألن 

التسجيل قد يستغرق بعض الوقت. يمكنك الحصول على االستبيان من 
مكاتب تسجيل النشاط التجاري أو مكتب الضرائب أو من على الموقع 

اإللكتروني للمكتب المركزي االتحادي للضرائب.

يلتزم مؤسسو الشركات الجديدة بتقديم إقرارات مسبقة بضريبة المبيعات 
كل شهر، وفي حالة توظيف أفراد يجب عليهم تقديم إقرارات بضريبة 

الدخل في شكل إلكتروني. عالوة على ذلك، هناك التزامات بتقديم 
إقرارات سنوية.

من المفيد جًدا للشركات أن تكلف أحد مكاتب االستشارات الضريبية. 
تقدم غرفة المستشارين الضريبيين في دوسلدورف على موقعها 

اإللكتروني محرك بحث قوي للبحث عن خبراء في القطاع الذي تعمل 
http://www.stbkduesseldorf.de .فيه

باإلضافة إلى ذلك، يسر مكتب الضرائب المختص بك أن يرد على 
أي استفسارات لديك:

مكتب الضرائب في شمال دورسلدورف
Hans-Böckler-Straße 36, 40476 Düsseldorf
مسؤول االتصال في األمور المتعلقة بتأسيس الشركات الجديدة

الهاتف: 4496-2261 211 49+ ، 2936-
مكتب الضرائب في وسط دوسلدورف

Kruppstraße 110, 40227 Düsseldorf
مسؤول االتصال في األمور المتعلقة بتأسيس الشركات الجديدة

الهاتف: 7798-2404 211 49+ ، 2238-، 2055-

معلومات أخرى
نظرة عامة على اختصاصات مكاتب الضرائب: 

www.finanzamtnrw.de
استبيان التقييم الضريبي:

www.formularebfinv.de
كتيب "نصائح بشأن الضرائب لمؤسسي الشركات الجديدة" الصادر عن 

وزارة المالية في والية شمال الراين-وستفاليا:
www.fm.nrw.de/allgemein_fa/service/ 

broschueren

التأمين الصحي
كما هو الحال بالنسبة لجميع المواطنين يلتزم أصحاب العمل الحر 
أيًضا بالتأمين على أنفسهم من خالل تأمين صحي قانوني أو تأمين 

صحي خاص. من كان يعمل سابًقا في وظيفة تستوجب تأميًنا 
ًنا عليه عن طريق أحد أفراد األسرة، يمكنه أن  اجتماعًيا أو كان مؤمَّ
يختار بين التأمين الصحي الخاص والعضوية التطوعية في التأمين 

الصحي القانوني. يجب في جميع األحوال إبالغ شركة التأمين 
الصحي القانوني بالدخول إلى عالم العمل الحر. تقدم العديد من 

شركات التأمين الصحي المشورة بلغات مختلفة.

التأمين ضد حوادث العمل للعمال  
يقوم أصحاب العمل في ألمانيا بعمل اشتراكات للعمال في التأمين 
ضد الحوادث القانوني. يمكنك االتصال بخط المعلومات الخاص 

بهيئة التأمين ضد الحوادث القانوني على الرقم الهاتفي 800 49+  
6050404 لالستفسار عن الرابطة المهنية المختصة بك. يسر 

المختصون هناك أن يقدموا لك المعلومات المطلوبة.

تجد المزيد من المعلومات لدى الهيئة األلمانية للتأمين ضد الحوادث 
www.dguv.de القانوني على الموقع اإللكتروني
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رعاية كبار السن
ينبغي على أصحاب العمل الحر من رجال األعمال التخطيط لعمل 

هيكل لرعاية كبار السن. وبالنسبة للحقوق في التأمين التقاعدي 
القانوني التي اكُتسبت على مر الزمن فإنها تظل باقية. عليك النظر 

فيما إذا كان الحصول على عضوية طوعية أخرى في التأمين 
التقاعدي القانوني سيكون مفيًدا لك. جدير بالذكر أن معاشات التقاعد 

التي يتم الحصول عليها من التأمين التقاعدي عادًة ال تغطي سوى 
االحتياجات األساسية ألصحاب العمل الحر. ولكي تحصل على 

تغطية تأمينية كافية في سن الشيخوخة ينبغي عليك أيًضا اختيار نظام 
تقاعد خاص. 

هيئة التأمين التقاعدي األلمانية في راينالند
هيئة التأمين التقاعدي األلمانية

مركز الخدمات في دوسلدورف
Königsallee 71

40215 Düsseldorf
الهاتف: 937-0 211 49+

 www.deutscherentenversicherung.de
تحصل هنا على معلومات بسبع لغات مختلفة.

العمال/الموظفون
هل تنوي توظيف أفراد، وتريد معرفة المتطلبات األساسية واالستفسار 
عن بعض األمور؟ تسر خدمة أصحاب العمل التابعة لوكالة العمل في 
دوسلدورف أن تمد لك يد العون في هذا الشأن، وأن تقدم لك المشورة 

حول اإلجراءات الشكلية وتبحث عن الموظفين المناسبين لك:

وكالة العمل في دوسلدورف
خدمة أصحاب العمل

Grafenberger Allee 300
40237 Düsseldorf

الخط الساخن ألصحاب العمل: 
+49 800 4555520

العمال والموظفون

إذا كنت تريد توظيف بعض األفراد، فإنه يجب 
توضيح بعض المسائل. يمكنك االستفادة من 
الخدمات االستشارية التي تقدمها المنظمات 

المحلية

بدخولي عالم العمل الحر حققت أعظم رغبة لي كمعلم في مهنة ميكانيكي. اإلعداد القوي كان مهًما للغاية 
بالنسبة لي من البداية؛ بدًءا من التخطيط االستراتيجي للشركة مروًرا بوضع خطة عمل والبحث عن المقر 

والتمويل والضرائب والتأمينات والتقاعد وصواًل إلى توظيف األفراد. ال غنى هنا عن المشورة المهنية 
المتخصصة. النصائح الصادرة عن نية حسنة من أفراد األسرة واألصدقاء ليست كافية بكل بساطة. واليوم 

أستطيع أن أقول: كل شيء تم إعداده بطريقة صحيحة!" 
)Bosch Car Service Domenico Palazzolo دومينيكو باالزولو، صاحب شركة(
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 Make it in Germany بوابة الترحيب
الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة 

www.makeitingermany.com

تقدم البوابة معلومات عن القطاعات التي يتم فيها البحث عن عمالة 
متخصصة ومؤهلة والشروط التي بمقتضاها يمكن للمهتمين من 

الخارج استالم وظيفة في ألمانيا. تقدم البوابة أيًضا نصائح عملية 
لتحقيق اندماج ناجح. 

الخط الساخن للعمل والحياة في ألمانيا:
+49 30 1815-1111

بوابة الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة الخاصة بتأسيس الشركات 
الجديدة

واحدة من بوابات اإلنترنت األكثر شمواًل حول موضوع تأسيس 
الشركات الجديدة مع العديد من الروابط اإلضافية

 www.existenzgruender.de

روابط مختارة

المعلومات واالستشارات  
شبكة تأسيس الشركات في دوسلدورف

 www.go-dus.de

   .ALT HILFT JUNG e. V جمعية
www.althilftjung.de

مكتب تسجيل النشاط التجاري في عاصمة الوالية دوسلدورف  
www.duesseldorf.de/ordnungsamt/gewerbe/ge-

.wmeld

مركز المبتدئين في األعمال بوالية شمال الراين-وستفاليا  
www.startercenter.nrw.de

التمويل   
مصرف االدخار بمدينة دوسلدورف  

www.sskduesseldorf.de

 NRW.BANK بنك
www.nrwbank.de

 KfW Mittelstandsbank بنك
www.kfw-mittelstandsbank.de

 Bürgschaftsbank NRW GmbH بنك
www.bb-nrw.de

 Sirius Seedfonds Düsseldorf شركة
www.sirius-venture.com

مبادرات ومواضيع خاصة  
ATIAD – الجمعية التركية للشركات المتوسطة الحجم ومؤسسي 

الشركات الجديدة  
www.istebilgi.de/de/existenzgruendung.html

مبادرة موجز أصحاب المشاريع  
www.unternehmerinnenbrief.de

التأسيس من الجامعة  
www.diwa-dus.de

NUK – مسابقة خطط األعمال  
www.n-u-k.de

التأمين التقاعدي  
www.wegweiser-rentenversicherung.info

عناوين وبوابات إنترنت 
أخرى مهمة

هناك مجموعة متنوعة من خدمات المعلومات 
على اإلنترنت. جمعنا لك مجموعة من أهم 

الخدمات.



الناشر
عاصمة الوالية دوسلدورف  

عمدة المدينة
مكتب التنمية االقتصادية  

business@duesseldorf.de   
المسؤول

   أوڨه كيركمان
هيئة التحرير

   مارتن بيكرز
التصميم

   بياته تيبارتس، دوسلدورف
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