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Gründungsformalitäten
أين؟
مديرية السجل
التجاري
في مكتب البلدية
التابع للمنطقة
التي تريدون
فيها تأسيس
الشركة أو
المؤسسة

ماذا؟
تسجيل التجاري

من؟

نعم

ال

تم

أنتم

قد يكون هنالك متطلبات يجب إتمامها مثل تصريح
عمل أو شروط سماح بالعمل الذي تريدون مزاولته
 .مثل حرف مهنية
 .صناعة  ،تجارة  ،خدمات عامة
التجارة بمواد معينة (أسلحة أو أدوية)
مطاعم  /فنادق
مقدم خدمات مالية  /وسيط تأمين
مهنة السياحة والسفر

صناعة النقل
المراقبة التجارية
 .األجنبي الجنسية
أوالً مصلحة
األجانب ثم
مديرية السجل
التجاري

األجانب الذين ليسوا من دول األتحاد األوربي
والذين لديهم ختم في جواز سفرهم يمنع تأسيس
العمل  ،يجب عليهم تغيير هذا اإلجراء

أنتم  ،في مصلحة األجانب
المختصة

مصلحة
الضرائب

إذا كان نشاط حر ،يجب التسجيل في مديرية
الضرائب
إذا كان نشاط تجاري ،يحدث تلقائيا مع التسجيل في
مديرية السجل التجاري

أنتم

جمعية العمل
التعاونية
(تأمين العمل)

تسجيل ل:
تأمين إجباري (في حال توظيف أيدي عاملة)
تأمينات أخرى

مصلحة
الضرائب
(متعلق بمكان
التأسيس)
مصلحة
الضرائب

قم بملء إستبيان حول المبيعات واألرباح المتوقعة
في المستقبل (إذا كانت تتعلق بنشاط تجاري  ،يتم
التسجيل تلقائيا ً مع التسجيل التجاري وستحصل
على رقم ضريبي وإستبيان)
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ضريبة معامالت  ،التقدم للحصول على رقم
تعريف في حال وجود صفقات تجارية خارجية

مديرية السجل التجاري
يحدث تلقائيا ً مع التسجيل
التجاري في مديرية السجل
التجاري
(إحالة نسخة عن التسجيل
التجاري من مديرية السجل
التجاري)
أنتم

أنتم
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أين؟

من؟

ماذا؟

غرفة الصناعة
الحرفية

مطلوب التسجيل إلمتحان الماجستير ،إذا تم تشغيل
مهنة تابعة لالئحة األعمال الحرفية

غرفة الصناعة
والتجارة

تسجيل  ،إذا كان نشاط تجاري

مديرية البناء:
طلب رخصة
البناء
مديرية السجل
التجاري :طلب
ترخيص
المكتب
المركزي
لإلحصاء

في مشاريع البناء المتعلقة بالنشاط التجاري

يحدث تلقائيا ً مع التسجيل
التجاري في مديرية السجل
التجاري
(إحالة نسخة عن التسجيل
التجاري من مديرية السجل
التجاري)
يحدث تلقائيا ً مع التسجيل
التجاري في مديرية السجل
التجاري
(إحالة نسخة عن التسجيل
التجاري من مديرية السجل
التجاري)
أنتم ( ،بالتعاون مع مهندسين
معماريين)

في حال تشغيل مطعم  /مقهى  /حانة  /فندق

أنتم

تسجيل

يحدث تلقائيا ً مع التسجيل
التجاري في مديرية السجل
التجاري
(إحالة نسخة عن التسجيل
التجاري من مديرية السجل
التجاري)

في حال إختيار شكالً قانونيا ً فيجب تقييده في السجل
التجاري
(z.B. GmbH, KG, OHG, UG
)(haftungsbeschränkt) o.ä.

أنتم  ،عن طريق كاتب العدل إذا
لزم األمر

مراجعة عقد الشركة أو المؤسسة

أنتم

معاينة إسم المؤسسة أو الشركة

أنتم

عند توظيف أيدي عاملة  ،تسجيل الموظفين بجميع
التأمينات االجتماعية
تسجيل التأمين الصحي ومعاينة التأمين التقاعدي

أنتم

توضيح تأمينات العمل و إتمامها إذا لزم األمر

أنتم

إتحاد المتخصيصين

توضيح التأمينات الخاصة و إتمامها إذا لزم األمر
إذا كنت تريد أن تصبح عضواً  ،التسجيل طوعي

أنتم

مصرف
النفايات
هاتف الشركة

فحص اإللتزام بالتخلص من النفايات  ،من المحتمل
إبرام عقد للتخلص منها
التقدم بطلب الحصول على رقم هاتف  /فاكس

أنتم

خادم األنترنت

تصميم موقع في اإلنترنت

أنتم

شركة الكهرباء

طلب الحصول على كهرباء

أنتم

التسجيل
التجاري في
المحكمة
االبتدائية
المختصة
محام
غرفة الصناعة
والتجارة
شركة التأمين
الرئيسية AOK
أو القانونية أو
شركة تأمين
خاصة
تأمين الشركة
تأمين الشركة
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أنتم
أنتم

نعم

ال

تم

أين؟

من؟

ماذا؟

بنك الشركة

التقدم بطلب للحصول على قروض قبل التأسيس ،
ربما التقدم بطلب للحصول على قروض منخفضة
الفائدة من الوالية أو الدولة قبل بدء تأسيس شركة
السؤال عن توضيح ضمان للبنك

إستيشارات
مالية لدى غرفة
الصناعة
والتجارة

التحضير لمقابلة البنك (بعد األنتهاء من وضع خطة
العمل)

أنتم

مصلحة العمل

المعاينة في حال البطالة إذا كان باإلمكان طلب
إعانة التأسيس أو بدء العمل

أنتم

مصلحة العمل

عند توظيف أيدي عاملة  ،التقديم على رقم العمل

أنتم

جمعية األداء
الموسيقي
وحقوق
االستنساخ
الميكانيكية
www.gema.de

إذا كنت ترغب عزف الموسيقى في األماكن العام

أنتم

بنك الشركة

نعم

ال

تم

أنتم

أنتم

Wir danken den Kollegen der IHK Rhein-Neckar für die Zurverfügungstellung der
Informationen. Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und
erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt
erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.
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