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احتیاجاتك ألماكن العمل
مساحة العمالء●
تقدیم المنتجات الطازجة●
غرفة التخزین - كمیة المخزون ونوع المنتجات ●

(مثل الحاجة إلى التخزین البارد)
اآلالت و سالسل اإلنتاج المكثفة●
الحاجة إلى مكتب ومساحة عمل●
منطقة وقوف السیارات والخدمات اللوجستیة●
موقع●
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ابحث عن موقع مناسب
یعتمد الموقع المناسب على العمالء المستھدفین ●

ونموذج العمل واالستراتیجیة والعالمة التجاریة
من ھم عمالؤك؟ ھل یعیشون في مناطق محددة ، أو ●

یستخدمون السیارات أو وسائل النقل العام ، أو یذھبون 
إلى العمل لقضاء وقت الفراغ في مواقع محددة؟

أین منافسیك؟ ھل القرب من منافسیك أو كونك مزود ●
الخدمة الوحید في المنطقة یخدم استراتیجیتك بشكل 

أفضل؟
الجوانب األخرى؟ ما ھي الخدمات األخرى القریبة ، ●

وإمكانیة الوصول ، والخدمات اللوجستیة لمنتجاتك ، 
وسمعة المنطقة



شروط عقد اإلیجار
إذن استخدام المساحة للنشاط التجاري المقصود●
دفع الكھرباء والمیاه والتدفئة: یمكن أن یكون جزء ●

من اإلیجار أو تكلفة إضافیة. یمكن أن یكون الدفع 
بسعر شھري ثابت أو یتم دفعھ حسب االستخدام.

طول العقد وفترة اإلخطار باإلنھاء (انظر الشرائح ●
التالیة).

إیداع اإلیجار: مبلغ من المال یتم دفعھ كودیعة عند بدء ●
العقد ، وعادة ما تكون قیمة اإلیجار من 1-3 أشھر. 

ستسترد ودیعة اإلیجار بعد االنتھاء من العقد دون أي 
مخالفات أو أضرار للممتلكات.

احصل على ترجمة إذا كنت غیر متأكد من فھم شروط ●
العقد.



طول العقد
عقد محدد المدة: لھ تاریخ انتھاء محدد وال یمكن إنھاؤه ●

إال في تاریخ لحاالت خاصة مذكورة في القانون 
(على سبیل المثال 1.1.2023-1.1.2021):

جید عندما ترید مواصلة أنشطة عملك في نفس -
الموقع لفترة أطول

یتطلب نشاًطا تجارًیا وتمویًال مستقًرا-

العقد المستمر: لیس لھ تاریخ انتھاء محدد ویمكن فسخھ ●
بمرونة من قبل طرفي االتفاقیة

جید عندما یكون عملك مرًنا فیما یتعلق -
باحتیاجات الموقع



معلومات وتفاصیل االتصال 
بالمستأجر والمالك

اإلذن والتنظیم الستخدام المبنى 
للنشاط التجاري المقصود

االتفاق على حالة العقار

Template: toimitilat.fi

http://toimitilat.fi


االتفاق على التغییرات أو 
التجدیدات المحتملة في 

الممتلكات

مدة العقد وشروط اإلنھاء

سعر اإلیجار والسداد وشروط 
زیادة اإلیجار

Template: toimitilat.fi

http://toimitilat.fi


مبلغ اإلیجار وشروطھ

شروط تغییر المستأجر أو 
التأجیر من الباطن

التاریخ والمكان والتوقیعات 
من كال الطرفین

Template: toimitilat.fi

http://toimitilat.fi


نصائح للمفاوضات
أعمال البناء القادمة: طلب شھادة اإلنشاءات المجدولة من ●

شركة صیانة العقار

تفاوض على بند لحاالت "القوة القاھرة"●

التفاوض على عقوبة معقولة إلنھاء العقد (إذا كانت المدة ●

محددة)

تفاوض بشأن االستخدام األساسي للمساحة ومسؤولیات ●

إجراء التجدیدات داخل المبنى المؤجر

Photo: Kevin Kallombo



الحقوق وااللتزامات القانونیة
الحق في معرفة الحالة الحقیقیة للعقار قبل توقیع العقد. إذا تم العثور على عیب عقاري ذي صلة كان من المستحیل اكتشافھ من ●

خالل تفتیش عادي للمباني بعد تسلیم المبنى ، یحق للمستأجر إنھاء العقد

الحق في ممارسة األعمال التجاریة على النحو المحدد في عقد اإلیجار●

الحق لفترة إشعار (3 أشھر ما لم یتم تحدیدھا في العقد) قبل إنھاء العقد من قبل المالك●

الحق في إنھاء العقد إذا أصبحت الممتلكات تشكل خطرا على الصحة (مثل الضرر في المبنى ، وتلوث الھواء)●

الحق في أن یتم إعالمك بالتجدیدات غیر العاجلة قبل 6 أشھر. إذا تم اعتبار التجدید ●

عاجالً وضرورًیا لتجنب المخاطر الصحیة أو تلف الممتلكات ، فیمكن لمالك األرض البدء في التجدید دون موافقة المستأجر



الحقوق وااللتزامات القانونیة
االلتزام بإجراء النشاط التجاري المقصود فقط على النحو المحدد في عقد اإلیجار: وھذا یشمل أیًضا اللوائح واالتفاقیات ●

المحددة التي أبرمتھا أطراف أخرى مثل شركة إدارة الممتلكات ، وھیئة مراقبة البناء ، إلخ.

مسؤول عن األضرار التي تلحق بالممتلكات التي تحدث عن قصد أو بسبب اإلھمال●

عادة ما یكون ملزًما بالحصول على تأمین على الممتلكات مناسب للنشاط التجاري المقصود●

مسؤولیة اتباع اللوائح الخاصة بالعمل (إنتاج الغذاء ، اإلنتاج الثقیل ، المواد الكیمیائیة ، القضایا البیئیة وإدارة النفایات)●



مخاطر تأجیر المساكن
یمكن أن تكون تكالیف اإلیجار نسبة كبیرة من میزانیتك بسھولة●

یمكن أن یؤثر اختیار الموقع الخاطئ على مبیعاتك وسمعتك●

قد یتركك إبرام عقد محدد المدة عالًقا في أماكن عمل غیر مناسبة لفترة طویلة دون القدرة على إنھائھ●

األضرار في الممتلكات ھي تكالیف باھظة الثمن - عقد اتفاقیات التأمین الالزمة●



مقھى أو مطعم



مقاھي ومطعم
من ھو العمیل المستھدف؟ أین ھم؟ - الموقع مھم●

قم بإجراء بحث في الخلفیة عن المنطقة: كم عدد المطاعم ●

الموجودة بالفعل؟ ھل سیكون ھناك ما یكفي من العمالء لك 

أیًضا؟ على سبیل المثال یمكنك العثور على معلومات عبر 

اإلنترنت عن عدد األشخاص الذین یعیشون في المنطقة

المرافق المناسبة: المطبخ ، مراحیض العمالء ، مساحة ●

الموظفین ، إدارة النفایات. السعة القصوى وخیارات 

الوجبات السریعة

إمكانیة الوصول: مدخل على مستوى الشارع ، (موقف ●

سیارات)
Photo: Sanni Siira



األذونات
   قبل توقیع العقد:

اتصل بھیئة مراقبة المباني المحلیة ●

(Rakennusvalvonta): تحقق من أن استخدام المبنى 

یمكن استخدامھ إلنتاج األغذیة وبیعھا. (سلطة ھلسنكي: رابط)

إذا دعت الحاجة إلى إجراء تغییرات ، احصل على إذن من ●

سلطة مراقبة البناء واتصل بالمالك

تحدث مع شركة اإلسكان (taloyhtiö) حول استخدام المبنى ●

(یمكن أن تكون ھناك قیود ، مثل الضوضاء ، واستخدام 

الشرفة ، ومنطقة التدخین ، وساعات العمل)

مقاھي ومطعم-

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/en/services/service-desription?id=4257


األذونات
   بعد توقیع العقد:

سجل في ھیئة الغذاء المحلیة (Ruokavirasto) كمؤسسة ●

غذائیة (4 أسابیع قبل بدء المبیعات)

إلزامیة: وضع خطة للمراقبة الذاتیة على اللوائح الصحیة ●

والنظافة (مزید من المعلومات: رابط)

تحقق من التراخیص األخرى التي تحتاجھا (مثل رخصة ●

(avi.fi تجارة التجزئة للكحول من

مقاھي ومطعم-

https://www.ruokavirasto.fi/en/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/pk/ravintolan-perustaminen/setting_up_a_restaurant_section_5.pdf
http://avi.fi


األذونات
األمان: خطة األمان ، بطانیات الحریق ، مطفأة الحریق ، ●

كاشف الدخان

إدارة النفایات: فصل بأمان عن الطعام ، واإلفراغ المتكرر ●

، وتصریف الشحوم

التخزین البارد: درجات حرارة محددة للحوم ومنتجات ●

األلبان والمنتجات المجمدة

فصل المنتجات الحساسة للحساسیة ومنتجات اللحوم المختلفة●

أحواض میاه كافیة: منفصلة لغسل الطعام والیدین واألطباق●

مقاھي ومطعم-



خدمات
غرفة مالبس منفصلة ومرحاض للموظفین●
مراحیض للعمالء (إذا كانت السعة القصوى تزید عن ●

6) - عدد الحمامات حسب سعة العمیل
تخزین منفصل لمعدات التنظیف●
بالقرب من نقطة تجمیع النفایات●
منطقة تدخین منفصلة●
مزید من المعلومات ألصحاب المطاعم الجدد ھنا ●

(NewCo Helsinki)

Photo: Gegi Ekin

مقاھي ومطعم-

https://newcohelsinki.fi/wp-content/uploads/Ravintolaopas_2018_en_02.pdf


افتتاح متجر



أماكن التسوق
الخدمات اللوجستیة: إمكانیة التفریغ السھل والسریع ●

لمنتجاتك ومستلزماتك. عادة ما تتطلب كمیة كبیرة من 

المخزون والمنتجات الثقیلة مدخًال خلفًیا مع رصیف تحمیل

إمكانیة الوصول للعمالء: كبار السن أو المعاقین واآلباء ●

واألمھات الذین لدیھم عربات أطفال وغیرھم من ذوي القدرة 

المحدودة على الحركة ، خاصة إذا كانوا یمثلون مجموعات 

عمالء مھمة بالنسبة لك

التسھیالت المناسبة: مساحة لمكتب العمل ، ورفوف ●

المنتجات ، وغرفة خلفیة لألفراد ، وغرفة تخزین

Photo: Mia Hyvärinen



أماكن التسوق
یعتمد الموقع على عمالئك المستھدفین وأنواع المنتجات التي تبیعھا●

نوع المنتجات: یمكن تحدید أفضل موقع (على سبیل المثال ، تقع ●

متاجر التصمیم بالقرب من بعضھا البعض عادًة) ، تحتاج المنتجات 

الثقیلة إلى مساحة كبیرة لوقوف السیارات ومدخل خلفي (مثل متاجر 

األثاث)

األكشاك ومحالت المواد الغذائیة الصغیرة: قریبة من شبكات النقل ●

العام وفي الشوارع المزدحمة

متاجر التصمیم والمنتجات المتخصصة األخرى: في شوارع التسوق ●

أو مراكز التسوق في وسط المدینة

متاجر معدات محددة: یمكن أن تكون بعیدة عن وسط المدینة - على ●

وصالت الطرق المركزیة مع إمكانیة وقوف السیارات

Photo: Mia Hyvärinen



األذونات
التجدیدات في المبنى: تحدث إلى المالك قبل توقیع العقد ●

، اتصل بھیئة مراقبة المباني
مساحة التخزین: اللحوم ومنتجات األلبان والمنتجات ●

المجمدة لھا متطلبات درجة حرارة محددة (لمزید من 
المعلومات ، ھیئة الغذاء: رابط)

یتطلب بیع منتجات الكحول والتبغ ترخیًصا●
إدارة المخلفات●
مخاطر األمان ومنع السرقة●

أماكن التسوق-

https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/food-sector/setting-up-a-food-business/instructions-for-operating-a-food-business/controlling-temperature/


خدمات الرفاھیة

Photo: Julius Töyrylä
baghdadbarbers.com

https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/food-sector/setting-up-a-food-business/instructions-for-operating-a-food-business/controlling-temperature/


أماكن خدمة الرفاھیة
اعتني بالنظافة الضروریة والمریحة والمساحة المناسبة ●

للعمالء وموظفي الخدمة
أثاث سھل التنظیف ، یتم تخزین معدات -

التنظیف في مكان منفصل (مثل تنظیف 
الخزانة)

مرافق العمالء: مساحة لمالبس العمالء وغرف -
تغییر المالبس إذا لزم األمر ، وغرفة انتظار 

منفصلة إذا لزم األمر ومرافق المرحاض
تھویة ھواء مناسبة للنشاط التجاري-



السالمة والصحة

یمكن أن تشمل خدمات الرفاھیة العدید من مجاالت ●
األعمال المختلفة ، والتي یمكن أن یكون لھا جمیًعا 

متطلبات محددة
التعامل اآلمن مع المواد الكیمیائیة: على سبیل المثال ●

تخزین مستحضرات التجمیل ومنتجات النظافة القابلة 
لالشتعال (مزید من المعلومات ، قم بزیارة

(Finnish Safety and Chemicals Agency

اللوائح البیئیة: على سبیل المثال إدارة النفایات اآلمنة ●
(مزید من المعلومات ، قم بزیارة

(Regional State Administrative Agency

أماكن خدمة الرفاھیة-

https://tukes.fi/en/frontpage
https://avi.fi/en/our-services


فكر في البدائل
اإلنتاج والتوصیل إلى المنازل: ما الذي یمكنك إنتاجھ في المنزل؟ (راجع اللوائح ، مثل إنتاج الغذاء)●

بیع منتجاتك في مرافق موجودة مثل مقھى أو متجر في متجر: منصة أو منطقة موضوع أو كشك مبیعات في متجر ●

تجزئة أكبر أو مركز تسوق

المبیعات المؤقتة والموسمیة●

البیع عبر اإلنترنت: ●

بد

اً من متجر فعلي أو باإلضافة إلیھ ؛ یتم شراء المزید والمزید من العناصر من خالل المتاجر عبر اإلنترنت فقط ، ما الطریقة التي یفضلھا عمالؤك المستھدفون؟ل

تعاون مع شركات أخرى●

استخدم مساحات مكتبیة مشتركة أو شارك في مستودع●



مكاتب مساحات 
عمل مشتركة

Photo: Mothership of work, https://mow.fi/en/

https://mow.fi/en/


مكاتب مساحات عمل مشتركة
فنادق المكاتب ومساحات العمل المشترك حیث یمكنك ●

استئجار طاولة أو غرفة مكتب
یمكن أن تشمل خدمات أخرى: غرف التفاوض ، ●

وصندوق البرید ، وخدمات االستقبال حیث یكون 
شخص ما قادًرا دائًما على الرد على الھاتف حتى عندما 

تخدم عمیًال في مكان آخر
عادة رسوم شھریة مع خدمات ثابتة أو مخصصة●
فوائد مساحة العمل المشترك: یحدث التواصل مع رواد ●

األعمال اآلخرین بشكل طبیعي - دعم األقران ، ومن 
األسھل إقامة شراكات تجاریة

Helsinki: Mothership of Work, Mesta Coworking,
Sofia Future Farm, Oulu: Njetworking Inn, 

Rovaniemi: Y-North

https://mow.fi/en/
https://mestacoworking.com/en/
https://sofiahelsinki.fi/en/frontpage/
https://njetworking.com/
https://y-north.com/


مبیعات المنبثقة



المنبثقة والمبیعات الموسمیة
طریقة سھلة للبدء●

مخاطر منخفضة / استثمار صغیر-
اختبار المنتج الخاص بك-
التسویق والرؤیة-
دخل المبیعات لمستقبلك-

عادة ما یتم تأجیر أكشاك أو كبائن التسوق الموسمیة من ●
قبل المدینة ، أو األحداث الكبیرة أو مراكز التسوق 

المختلفة

Photo: Julius Töyrylä



خیارات التمویل
قم بعقد عقد من الباطن مع شركة أخرى أو استأجر مساحة مع صاحب عمل آخر. كن مبدًعا: یمكنك االنضمام إلى نوع ●

مختلف تماًما من األعمال التجاریة التي لھا نفس مجموعات العمالء المستھدفة مثلك ، على سبیل المثال صالون تجمیل 

ومتجر زھور ومتجر مالبس الشارع ومقھى بار

ابدأ عملك التجاري دون استئجار المباني لتتمكن من:●

1. تقدیر دخلك الشھري 

2. توفیر المال لألشھر األولى من اإلیجار مقدًما

مصادر مختلفة للدعم المالي / تمویل بدء التشغیل: منحة بدء التشغیل (starttiraha) ، قروض بنكیة ، استثمار ●

خارجي



البحث عن أماكن عمل
اتصل بوكیل عقاري ●

●Toimitilat.fi, Turku toimitilat, Oikotie.fi, Kauppalehti.fi, Tiloja.fi, Nettivuokraus.com, sponda.fi :مواقع الویب

عادة ما یتم تأجیر المساحات المؤقتة وأكشاك األسواق المفتوحة من قبل البلدیة●

یمكنك أیًضا شراء مباني تجاریة: تحقق أیًضا من الشركات المعروضة للبیع ، وقد یبیع رواد األعمال المتقاعدون أیًضا مباني تجاریة●

(yritysporssi.fi, yrityskauppa.fi, omistajanvaihdosseura.fi, tori.fi)

https://www.toimitilat.fi/toimitilahaku/liiketilat/
https://turkubusinessregion.toimitilapalvelut.fi/
https://toimitilat.oikotie.fi/vuokrattavat-toimitilat
https://toimitilat.kauppalehti.fi/List/liiketilat
https://tiloja.fi
https://www.nettivuokraus.com/vuokrataan/muut/liike-ja-toimistotilat/
https://sponda.fi/en/category/guides/
http://www.yritysporssi.fi
http://www.yrityskauppa.fi
http://www.omistajanvaihdosseura.fi
http://www.tori.fi


الروابط
●Restaurant Business ABC (NewCo Helsinki) :دلیل لبدء مطعم أو كافیھ

●Finnish Food Authority :سلطة االتصال للحصول على اللوائح المتعلقة بإنتاج الغذاء

مزید من المعلومات حول اللوائح البیئیة والصحیة (مثل مبیعات الكحول والتبغ): ●

(Valvira) The National Supervisory Authority for Welfare and Health

●Finnish Safety and Chemicals Agency :مزید من المعلومات حول اإلنتاج الثقیل والسالمة والسالمة الكیمیائیة

● Finlex :(باللغة الفنلندیة فقط) قانون تأجیر المباني التجاریة

● Expat Finland, Yrittäjät :معلومات عن تأجیر المباني

●Sponda.fi :أدلة تأجیر المساحات المكتبیة

https://newcohelsinki.fi/wp-content/uploads/Ravintolaopas_2018_en_02.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/food-sector/setting-up-a-food-business/setting-up-a-restaurant/
https://www.valvira.fi/web/en
https://tukes.fi/en/frontpage
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950482
https://www.expat-finland.com/entrepreneurship/business_space.html
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/toimitilat-yritykselle-316492
https://sponda.fi/en/category/guides/


www.startuprefugees.com


