سلسلة الندوات عبر اإلنترنت

« أساسيات العمل الحر»
في سلسلة الندوات المكونة من خمسة أجزاء " األساسيات للعمل المستقل " سوف تحصل
على نظرة أولية إلمكانيات كسب المال على أساس تطوعي أو إنشاء عمل الحر .ينبغي
مناقشة هذه االحتماالت فيما يتعلق بتصريح اإلقامة المؤقت وإيقاف الترحيل مؤقت وتصريح
اإلقامة.
سلسلة الندوات هذه تستهدف األحداث األشخاص الذين لهم تاريخ في الهجرة,
وهي عبارة عن مشروع تعاوني بين:
مشروع
ساكسونيا أنهالت ) .lkjبرعاية( Resonanzboden // House of Resources Magdeburg
بالتعاون مع الشركة األجنبية ساكسونيا أنهالت
ومشروع
 ePlan Consult GmbH.الخاص بـ EMI
يمكن أي ً
ضا حضور الندوات األولى الثانية والثالثة كندوات فردية .نوصي بحضور الندوتين الرابعة و
الخامسة (خطة العمل الجزء  )2/1في دفعة واحدة.
تقام الندوات باللغات العربية والفارسية واأللمانية .إذا كنت بحاجة إلى لغات أخرى  ،فيرجى
االتصال بنا في الوقت المناسب ويمكننا معرفة ما إذا كان بإمكاننا تنظيم لغات أخرى.
تقام الندوات عبر اإلنترنت وهي مجانية.
يرجى التسجيل حتى ثالثة أيام قبل الحدث على :
) نماذج مايكروسوفت ( Microsoft Forms
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مواضيع الندوة ومواعيدها
الجزء 1
األربعاء  00 :6-00 :4 / 24.03.2021مسا ًء  /ندوة زووم
العمل الحر أو العمل المستقل  -ما الذي أحتاج إلى معرفته؟
الجزء 2
ً
األربعاء  12مايو  00 :6-00 :4/2021مساء  /ندوة زووم
بيروقراطية  ،مساعدة!  -الفواتير والضرائب
الجزء 3
األربعاء  00 :6-00 :4 / 18.08.2021مسا ًء  /ندوة زووم
عملي المستقل  ،عملي الحر  -مساحة مفتوحة
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الجزء 4
األربعاء  20أكتوبر  00 :6-00 :4/2021مسا ًء  /ندوة زووم
نقل فكرتي على الورق  -خطة العمل (القسم )1
الجزء 5
الثالثاء  16نوفمبر  00 :6-00 :4/2021مسا ًء  /ندوة زووم
واآلن تحويلها إلى أرقام  ،توضيح الحساب!  -خطة العمل (القسم )2

محتوى الندوة
الجزء 1
األربعاء  00 :6-00 :4 / 24.03.2021مسا ًء  /ندوة زووم
العمل الحر أو العمل المستقل  -ما الذي أحتاج إلى معرفته؟
المشاركة على اساس طوعي؟ ولكن ما هو الفرق بين العمل الحر أو التجاري؟ في هذه الندوة
األساسية ،كل شخص يرغب في كسب أموال إضافية بالتزامه ,سيناقش القوانين التي تنطبق
فيما يتعلق بالعمل الرئيسي والجانبي وكيف يرتبط ذلك بحق اإلقامة.
على وجه التحديد  ،يتعلق األمر بالمدخول المعفي من الضرائب في إيصال اإلستحقاقات من
قبل وكالة التوظيف ومركز العمل (الجوب سنتر) وكذلك اإلجراءات الالزمة للتسجيل في مكتب
التجارة والضرائب.
الجزء 2
األربعاء  12مايو  00 :6-00 :4/2021مسا ًء  /ندوة زووم
بيروقراطية  ،المساعدة!  -الفواتير والضرائب
لقد تم اتخاذ قرار العمل لحسابي الخاص أو العمل الحر  ،لكنني ال أعرف ماذا ينتظرني  ،خاصة
ي وما هو اإلثباتات الذي يجب
فيما يتعلق بمكتب الضرائب والضرائب .ما هي االلتزامات التي عل ّ
ي تقديمها  ،ولكن قبل كل شيء ما الذي يتعين علي دفعه ومتى؟
عل ّ
تقدم ورشة العمل حافز حول أساسيات قانون الضرائب ونصائح حول مسك الدفاتر والمحاسبة.
ً
شيوعا حول
ال توجد مشورة ضريبية أو قانونية محددة  ،فقط مقدمة موجزة لألسئلة األكثر
الموضوعات المذكورة.
الجزء 3
األربعاء  00 :6-00 :4 / 18.08.2021مسا ًء  /ندوة زووم
عملي المستقل  ،عملي الحر  -مساحة مفتوحة
لدي فكرة تقريبية في ذهني لبدء عملي المستقل أو الحر .لسوء الحظ  ،ما زلت ال أعرف كيفية
تقييم فكرتي وما إذا كان ينبغي علي متابعتها.
في المساحة المفتوحة (اجتماع) لدي الفرصة لمناقشة فكرتي مع مرشد التأسيس بشكل
منفرد و سري وتلقي المالحظات األولية منه حول فكرتي.
هناك أي ً
ضا فرصة لتبادل األفكار والتواصل مع أشخاص آخرين مهتمين ببدء عمل تجاري في
مجموعة صغيرة فيما يتعلق بأفكاري حول العمل الحر.
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ما هو مثير لالهتمام بشكل خاص حول الشبكات :يسأل العديد من مؤسسي المستقبل
أنفسهم نفس األسئلة أو يواجهون مشاكل مماثلة.
الجزء 4
األربعاء  20أكتوبر  00 :6-00 :4/2021مسا ًء  /ندوة زووم
نقل فكرتي على الورق  -خطة العمل (القسم )1
لدي فكرة تقريبية في ذهني لبدء عملي المستقل أو الحر .لسوء الحظ  ،ما زلت ال أعرف كيفية
تقييم فكرتي وما إذا كان ينبغي علي متابعتها.
في المساحة المفتوحة (اجتماع) لدي الفرصة لمناقشة فكرتي مع مرشد التأسيس بشكل
منفرد و سري وتلقي المالحظات األولية منه حول فكرتي.
هناك أي ً
ضا فرصة لتبادل األفكار والتواصل مع أشخاص آخرين مهتمين ببدء عمل تجاري في
مجموعة صغيرة فيما يتعلق بأفكاري حول العمل الحر.
ما هو مثير لالهتمام بشكل خاص حول الشبكات :يسأل العديد من مؤسسي المستقبل
أنفسهم نفس األسئلة أو يواجهون مشاكل مماثلة.
الجزء 5
ً
الثالثاء  16نوفمبر  00 :6-00 :4/2021مساء  /ندوة زووم
واآلن تحويلها إلى أرقام  ،توضيح الحساب!  -خطة العمل (القسم )2
مفهوم العمل موجود وأريد أن أعرف مدى اقتصادية فكرتي .بمعنى آخر  ،هل يمكنني كسب
المال أو تحقيق الربح منه؟
نستخرج م ًعا مصطلحات مثل الدخل والمصروفات واألرباح ومتطلبات رأس المال والربحية
والسيولة أو باختصار :ما مقدار األموال التي أحتاجها للبدء وكم لدي في حسابي في نهاية
الشهر؟ يجب توضيح كيف أقوم بتقييم ربحية فكرتي وما يجب علي مراعاته.
على سبيل المثال  ،سوف نحسب األرباح المحتملة مع أخذ الدخل والمصروفات وكذلك
الضرائب في عين االعتبار .في نهاية اليوم  ،هناك تحقق من الواقع أو مقاصة الربح مقابل تكلفة
المعيشة الخاصة بك :اإليجار  ،والكهرباء  ،ونفقات المالبس  ،إلخ.
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