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 .1خطة العمل التجاري
تخلق األساس الثابت

خطة العمل الواضحة ،وخطة العمل التجاري التي تم
إعدادها بحرص وعناية ،تُعترب األساس لنجاح فعالية العمل
التجاري .ينشأ الزبائن وتنشأ املبيعات املطلوبة عند اختيار
املوقع بشكل صحيح ،وعندما تكون فكرة العمل التجاري
مثرية الهتامم الزبائن وعند إنجازها من خالل مهارات
مهنية .توجد يف خلفية التخطيط ملركز معلومات مدينة
هلسنيك ،معلومات بخصوص أمور منها الرتكيبة السكانية
ملختلف املناطق.

من املهم
جداً التأكد
من أن التمويل
كافياً.

تؤثر يف إمكانية النجاح واستمرار فعالية العمل
باإلضافة لذلك أمور منها االستثامرات الالزمة وتركيبة
املرصوفات ومدى مرونتها ،وكذلك التمويل الالزم لتغطية
مصاريف فعالية العمل للمرحلة األوىل ومصاريف املرحلة
املوسمية فيام بعد.

4

من املهم جدا ً التأكد من أن التمويل كافياً .يتوجب أن
يكون هنالك رأس مال ٍ
كاف لتغطية املصاريف يف بداية
مرحلة فعالية العمل التجاري ،إىل أن يصبح من املمكن
تغطية املصاريف بأموال الدخل.
من ضمن خطة فعالية العمل التجاري ،حسابات بخصوص
التمويل الالزم لبدء العمل والتمويل من املوارد األخرى،
وكذلك تقييم بشأن تطور املبيعات والناتج املادي .توجد
الكثري من مختلف النامذج عىل اإلنرتنت إلعداد خطة
فعالية العمل التجاري .خطة فعالية العمل التجاري ت ُعترب
أداة عمل مهمة لك ،حيث أنها تشكل األساس املهم لك
عندما تتحاور مع املمولني .بإمكانك الحصول عىل النصح
واملشورة ووصف للتحديات املحتملة من أجل إعداد
خطة فعالية العمل التجاري من مرشدي الرشكات لـنيوكو
هلسنيك (.)NewCo Helsinki

خيارات البدء
من املمكن بدء فعالية العمل للمطعم وللمقهى برشاء
رشكة يف طور العمل أو فعالية تجارية تعمل أو برشاء جزء
من ذلك .القيام بعملية الرشاء هذه يتطلب أن يتم التعرف
بحرص بالغ عىل اليشء الذي سوف يتم رشاءه ويتطلب
أيضاً عقود واضحة ،ويُوىص االستعانة بخدمات خبري محايد
(عىل سبيل املثال محاسب أو مدقق حسابات أو محامي
متخصص يف األمور التجارية)
أو االستعانة بوسيط مهني متخصص يف مجال املطاعم.
سوف تحصل عىل نصائح إضافية جيدة من الكتب
واملطبوعات يف هذا املجال.

البدء يف فعالية العمل لرشكة جديدة أو يف فعالية تجارية
جديدة يتضمن الفعاليات العادية املتعلقة بتأسيس الرشكة،
وباإلضافة لذلك اللوائح والنظم الخاصة مبكان العمل ملجال
املطاعم واملقاهي وكذلك الضوابط والنظم لصحة وأمن
املواد الغذائية ،كام أن املتطلبات املتعلقة بالعديد من
األمور األخرى تتطلب التعامل مع العديد من السلطات
التابعة للبلدية .يف هذه األمور يُعترب املصمم الرئييس الذي
لديه مهارة مهنية ،رشيك ال يُعوض.
عند أخذ مضمون الدليل بعني االعتبار ،فإن بدء سري
الفعالية التجارية سوف يكون عىل أفضل شكل ممكن
وبدون مفاجئات ،وسيكون التعاون مع السلطات سلساً
منذ البداية.
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من املمكن بدء فعالية العمل
للمطعم واملقهى برشاء رشكة يف
طور العمل أو فعالية تجارية
تعمل أو برشاء جزء من ذلك.

أساسيات ( )ABCمجال املطاعم

الحسابات
يُوىص بأن يتم إعداد خطة للعمل التجاري مكتوبة
وحسابات مكتوبة للمطعم الذي سوف يتم تأسيسه .يف
هذا الدليل تم إعداد مثال لحسابات التمويل وحسابات
إمكانية الربح وحسابات البيع .حسابات التمويل تُبني
الحاجة إىل النقود واملصادر عند تأسيس الرشكة .حسابات
إمكانية الربح تُبني إمكانية ربح الرشكة عىل املستوى
الشهري والسنوي .يتضح من الحسابات املبيعات املستهدفة
لليوم وللساعة .يف حسابات البيع يتم تقييم قدر املبيعات
عىل مستوى الشهر.
الحسابات كأمثلة ،تم إعدادها ملطعم تم تصوره عىل أنه
قد أفتتح يف أحياء مدينة هلسنيك ويتسع لـ  50زبوناً.
نوع الرشكة هو رشكة مساهمة وعدد مامريس العمل الحر
شخصني إثنني .طاقم العمل مكون من مامريس العمل
الحر نفسهام وباإلضافة إليهام عاملني بساعات عمل يومي
كاملة .يُباع يف املطعم طعام الغداء ،ووجبات غذائية
انتقائية حسب القامئة ،وحلوى ما بعد الطعام ومنتجات
املقهى ومرشوبات خالية من الكحول ومرشوبات كحولية
وسجائر .املطعم مفتوح خمسة أيام يف األسبوع من الساعة
 11.00-22.00يُدفع عن املطعم إيجار قدره  1500يورو يف
الشهر  +الرضيبة عىل القيمة املضافة  ،24%ضامن اإليجار
قيمة شهرين .متوسط قدر تكاليف املاء والكهرباء للمطعم
 400يورو  +الرضيبة عىل القيمة املضافة  24%يف الشهر.

حسابات التمويل
يُدون يف حسابات التمويل الحاجة إىل النقود املتعلقة
بتكاليف األصول غري امللموسة ،فنحجز النقود لآلالت
واملعدات وندون تكاليف املنقوالت الالزمة للعمل التجاري
ونحجز رأس املال املتاح لالستعامل ملدة ثالثة أشهر تقريباً،
ونحدد الحاجة إىل األصول الناتجة عن التبديل والتمويل.
مصادر األموال تتكون من 2500 :يورو رأس مال األسهم
و  35000يورو قرض املساهم و  41000يورو قرض بنيك
و  500يورو دين من مورد البضائع ،ومن والدي مامرس
العمل الحر  6000يورو كقرض .الحاجة إىل املال ومجموع
املصادر تكون من ناحية القيمة متساوية
أي  85000يورو .يقوم مامرسو العمل الحر بسداد قيمة
القرض من البنك الذي قدره  41000يورو خالل خمس
سنوات ،وتكون قيمة الفائدة واملصاريف  %5من قيمة
القرض .يقوم املساهمون بسداد قرض املساهم وقرض
والديهم ،حسب اإلمكانيات فيام بعد .لذلك مل تُؤخذ
تكاليف رعاية هذه القروض بعني االعتبار يف حسابات
إمكانية الربح .ال يتم سداد قرض مورد البضاعة ،ألنه عبارة
عن خصم ُمسبق للمطعم ،بنا ًء عىل الكمية.

حسابات إمكانية الربح
تبدأ حسابات إمكانية الربح من تحديد الناتج امل ُستهدف.
نُحدد بأن يكون الناتج امل ُستهدف  10يورو يف الشهر؛
فبذلك تُنتج الرشكة ربحاً ضئيالً .من املثري لالهتامم يف
البداية ،معرفة قدر املبيعات املتوجب أن يبيعها املطعم،
يك يُغطي التكاليف .نسبة التغطية هي  60%تقريباً ،أي

مثال لحسابات التمويل (رشكة املساهمة)
الحاجة إىل املال
األصول غري امللموسة

اآلالت واملعدات

منقوالت الرشكة التجارية

رأس املال املتداول ( 3أشهر)
مصاريف مكان العمل
مصاريف اآلالت
الرواتب
الدخل املعييش الخاص مبامرس العمل الحر
األصول الناتجة عن التبديل أو التمويل

يورو
تكاليف التأسيس
األمور األخرى كعقد املساهم،
وتراخيص بيع الكحول وما شابه ذلك
الحوسبة
أدوات اإلنتاج املتوجب الحصول عليها
املساهامت العينية (عىل سبيل املثال الكمبيوتر
واملعدات)
السيارة
األثاث
الهاتف/الفاكس/اإلنرتنت مع تكاليف تركيبه
تركيب اآلالت واألجهزة
تجهيز املكان املخصص للعمل
حاجيات املكتب
املعدات األخرى والحاجيات املستعملة
عىل سبيل املثال اآلنية
الدعاية األولية/املنشورات
األجرة وضامن اإليجار
تكاليف إيجار اآلالت/االستئجار
تكاليف العاملني

380
2000
500
15000
0
0
10000
200
2000
2000
500
5000
3000
7500
600
12000
15000

املخزون أول املدة
رأس املال املتداول اإليجايب/الخزينة

8700
620

القدر الكيل للنقود التي هناك حاجة إليها

85000

مصادر املال
رأس املال الخاص

يورو
رأس مال األسهم
االستثامرات املالية الخاصة
منتجات ومعدات اإلنتاج الخاصة
أمور أخرى
قرض املساهم
قرض البنك
قرض في ّنفريا ()Finnvera
أمور أخرى
قروض من موردي البضائع
قرض من الوالدين

رأس املال املستدان

2500
0
0
0
35000
41000
0
0
500

متويل آخر
الفرق

0

القدر الكيل ملصادر األموال

85000
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أن املصاريف التي تنشأ عن استعامل املواد قدرها أكرث من
 130000يورو عىل مستوى السنة .يدفع املطعم إىل مكتب
الرضائب الرضيبة عىل القيمة املضافة عن مبيعات الكحول
والسجائر وقدرها  ،24%والرضيبة عىل القيمة املضافة عن
مبيعات الطعام واملرشوبات غري الكحولية وقدرها 14%.
تم تحديد يف الحسابات أن متوسط نسبة الرضيبة عىل
القيمة املضافة  %4,51من الناحية الحسابية .يُغلق املطعم
اسبوعني يف السنة ،أي يكون املطعم مفتوحاً  11,5شهر يف
السنة .املطعم مفتوح  21يوماً يف الشهر .يتوجب بأن يكون
الحد األدىن للتبادل التجاري لليوم الواحد  1349يورو ،أي
كوارد للخزينة يف اليوم/يتوجب أن يكون يف الحساب 1557
يورو نقودا ً ،يك يُغطي املطعم املصاريف.

حسابات البيع
نكتب أرقام حسابات املبيعات ،بدون الرضيبة عىل القيمة
املضافة .يُدون ناحية فئة امل ُنتج متوسط قيمة السعر لكل
فئة .عىل سبيل املثال أسعار وجبات الطعام االنتقائية
(حسب قامئة الطعام) للزبون ترتاوح بني  7 - 22يورو،
ولكن تم تقييم أن متوسط السعر  15يورو .تم تفنيط
الزبائن إىل زبائن النهار وزبائن املساء .يُقيم مامرسو العمل
الحر بأن املطعم يبيع  45وجبة طعام غداء يومياً أي 945
يورو يف الشهر ،و  58وجبة طعام انتقائية حسب قامئة
الطعام أي  1218يورو يف الشهر،
 22و حلوى ما بعد الطعام/منتجات القهوة يف اليوم أي
 462يورو يف الشهر ،و 50مرشوب خا ٍل من الكحول يف اليوم
أي  1050يورو يف الشهر ،و 45مرشوب كحويل يف اليوم أي
 945يورو يف الشهر ،و 40علبة سجائر يف الشهر .الفرق
اإليجايب لناتج الرشكة قدره  4534يورو يف الشهر ،مقارن ًة مع
ناتج  10يوروـ أي أن الرشكة تربع أكرث مام كان متوقعاً.
إذا كان الفرق سلبي ،فيتوجب عىل املطعم رفع األسعار
وتقليص املصاريف أو رفع قدر املبيعات يك يكون الناتج
إيجايب.

مثال لحسابات إمكانية الربح
(رشكة مساهمة ،شخصني مامرسني للعمل الحر)

الشهر

السنة
( 12شهر)

= الناتج امل ُستهدف (الصايف)
 +تسديد الديون (مدة القرض  5سنوات وقدره  41000يورو)
الدخل بعد الرضائب
 +الرضيبة عىل الرشكة 20%
= الحاجة إىل التمويل
 +فوائد القروض ()5%
أ .األرباح قبل الفوائد والرضيبة واالستهالك وإطفاء الدين (الحاجة)
 +املصاريف الثابتة (الرضيبة عىل القيمة املضافة )0 %
تأمني التقاعد ملامرس العمل الحر 24,1%
(دخل العمل السنوي  24250يورو ،التخفيض )22%
التأمينات األخرى
الرواتب
املصاريف الجانبية للراتب 50%
الراتب الخاص مبامرس العمل الحر
املصاريف الجانبية لراتب مامرس العمل الحر 3%
مصاريف مكان العمل
مدفوعات االستئجار
تكاليف التواصل واالتصاالت (الهاتف واإلنرتنت وما شابه ذلك)
املحاسبة ،تدقيق الحسابات ،البالغ الرضيبي وما شابه ذلك
تكاليف املكتب
تكاليف املواصالت والسيارات ،البدل النقدي اليومي
تكاليف التسويق
التعليم ،الكتب ،الجرائد واملجالت
التصليحات والصيانة
مدفوعات صندوق البطالة عن العمل
املصاريف األخرى (تراخيص املوسيقى ،السفر واملطاعم " ،"MaRaمامرسو العمل
الحر لهلسنيك " ،"Helsingin Yrittäjätمالبس العمل ،التنظيف)
ب .مجموع املصاريف الثابتة
الحاجة إىل غطاء املبيعات (أ  +ب)
+املشرتيات (املواد والحاجيات) "الرضيبة عىل القيمة املضافة  "0 %التغطية 60%
الحاجة إىل التبادل التجاري
 صايف الدخل اآلخر +الرضيبة عىل القيمة املضافة ( 15,4%املتوسط الحسايب املرجح للقيم 14%
و)24%
الحاجة إىل املبيعات الكلية/الحاجة إىل استالم ناتج الفواتري
هدف الحسابات الشهرية  11,5شهرا ً
هدف الحسابات اليومية  21يوماً
هدف الحسابات للساعة  11ساعة
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120

683

8200

693

8320

173

2080

867

10400

171

2050

1038

12450

380

4557

200

2400

4000

48000

2000

24000

5000

60000

150

1800

1900

22800

200

2400

100

1200

200

2400

50

600

200

2400

300

3600

150

1800

150

1800

28

336

250

3000

15258

18093

16296

195552

10864

130368

27160

325920

4183

50196

31343

376116

20341

32706

1349

1557

123

142

7

أساسيات ( )ABCمجال املطاعم
مثال لحسابات البيع (شهر):

امل ُنتج

بوفيه الغداء
 9يورو

وجبة الطعام االنتقائية
من قامئة الطعام 51
يورو

سعر الوحدة
 املصاريف= التغطية
فئة الزبائن:
زبائن النهار
زبائن املساء
مجموع
تغطية املبيعات
مجموع
مبيعات املنتجات

حلوى ما بعد األكل املرشوبات غري الكحولية املرشوبات الكحولية
 7يورو
 4يورو
 7يورو

السجائر  7يورو

7,90

13,16

6,14

3,51

5,65

5,65

3,40

4,70

2,50

1,50

2,30

5,05

4,50

8,46

3,64

2,01

3,35

0,60

وحدة

املجموع وحدة

املجموع

وحدة

املجموع وحدة

وحدة

املجموع

945

4253

وحدة
1218

4253
945

املجموع
10304

42

153

420

844

105

352

10

420

1529

630

1266

840

2814

30

18

1682

2111

2837

1050

10304
7466

1218

16029

الحاجة إىل تغطية املبيعات
التبادل التجاري (الرضيبة عىل القيمة املضافة )% 0
مجموع املصاريف
مجموع تغطية املبيعات
الحاجة إىل تغطية املبيعات لحسابات إمكانية الربح  5,11شهرا ً
الفرق (إمكانية الحاجة لزيادة املبيعات)
الفرق ( % -الهدف هو جعل الفرق )%08 < % -
نسبة النمو يف السنة
الدخل
املصاريف

املجموع:
املجموع يورو ،الشهر
6

462

3166
3686

الشهر

السنة

35582

409191

14043 -

161496 -

21539

247695

17005

195552

4534

52143

79 %

79 %

السنة 2

السنة 3

15 %

10 %

10 %

5%

945

24
5339

40

يورو/الشهر
(الرضيبة عىل
القيمة املضافة
)0 %

21539
226

35582

تجد أدناه أيضاً مثال لتنبؤات املبيعات
ملدة  3سنوات .فمن املنطقي القيام بذلك ،إذا كان يُطلب
التمويل عىل سبيل املثال من في ّنفريا (.)Finnvera

مثال لتنبؤات املبيعات ملدة  3سنوات:
خطة الناتج:
ناتج املبيعات
الرضيبة عىل القيمة املضافة
التبادل التجاري
املواد والحاجيات
مصاريف العاملني
اإليجارات:
التسويق
املصاريف األخرى لفعالية العمل التجاري
األرباح قبل الفوائد والرضيبة واالستهالك وإطفاء
الدين
مصاريف التمويل
الرضائب
ناتج التمويل
اإلهالك واالزالة
الناتج

السنة 1

التقييم الشخيص:

السنة 2

السنة 3

470569

541154

61378

70585

77643

409191

470569

517625

161496

177645

186527

138357

152192

159801

22800

25080

26334

6600

7260

7623

18336

20169

21177

61602

88223

116163

2050

1640

1230

10425

16203

22151

49127

70380

92782

7425

5568

4176

41702

64812

88606

8

595268

التقييم الشخيص:

 .2الحصول عىل املكان للعمل
واستعامله

غالباً ما يتم الحصول عىل مكان العمل للمطعم أو املقهى
باالستئجار .يتوجب إعداد عقد إيجار مكتوب وملدة طويلة
مبا فيه الكفاية .عاد ًة يتم إعداد العقد لفرتة
مؤقتة قدرها  5 - 10سنوات ،بحيث يستمر بعد تلك
املدة عىل أنه عقد إيجار ساري املفعول بشكل مستمر
مع االتفاق بشأن الفرتة املحددة لفسخ العقد والرشوط.
من املفضل إعداد االتفاق لفرتة طويلة ،بحيث يكون
من املمكن اسرتداد التكاليف الناتجة عن تصليح املكان
والتغيريات عليه وتكاليف أثاث املكان والتكاليف الناتجة
عن التسويق ،خالل فرتة العقد .من الناحية األخرى فإن
عقد اإليجار لفرتة طويلة جدا ً زائدة عن الحد ،من املمكن
أن يشكل عبئاً .يتوجب بأن يكون املكان أيضاً واسع مبا فيه
الكفاية من ناحية عدد أماكن الزبائن ومن ناحية األماكن
املخصصة للعمل والتخزين فيه ،يك يكون كافياً للعمل
املتوجب القيام به.

العقد املؤقت يُلزم املستأجر طوال فرتة العقد .وفقاً للقانون
فإنه بإمكان املستأجر عندما يبيع رشكته أن يحول عقد
اإليجار أيضاً باسم املشرتي الجديد .من الطبيعي عىل كل
حال أن يُكتب رشط يف عقد اإليجار ،أنه يتوجب أن يوافق
املؤجر عىل النقل ،أي بإمكانه التحقق من خلفية املستأجر

الرشط لنجاح فعالية عمل
املطعم هو توفر أماكن العمل
التي تالئم فعالية العمل.
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الجديد قبل النقل .يتم االتفاق يف عقد اإليجار بشأن
استخدام املكان للعمل كمطعم أو مقهى .يتم االتفاق فيه
أيضاً بخصوص قدر اإليجار واملسؤولية عن التكاليف الناتجة
عن االستعامل والصيانة وكذلك الرشوط ،ومتى وكيف من
املمكن زيادة قدر اإليجار .يتوجب إجراء توضيحات مامثلة
وإعدادها بحرص وعناية عند رشاء املكان املخصص للعمل
أيضاً ،بخصوص الغرض من االستخدام والقيود املحتملة
ومدفوعات الصيانة.
يتوجب عىل مؤجر مكان العمل التجاري وبائعه وعىل
السمسار أن يُبلغ عن أعامل الرتميم الكبرية املتعلقة
باألنابيب واملواسري أو بواجهة املبنى أو ما شابه ذلك من
ترميامت ،والتي من املمكن أن تؤثر عىل فعالية عمل
املطعم أو املقهى.

أساسيات ( )ABCمجال املطاعم

يتوجب بأن يكون املكان املخصص للفعالية مناسباً
ألن ُيستعمل كمطعم أو مقهى.

عند الحصول عىل مكان للعمل ،يتوجب التأكد من أن
املكان مناسب ألن يكون مكان ملامرسة العمل يف مجال
املواد الغذائية ،من املمكن فيه مامرسة فعالية العمل
للمطعم أو املقهى من الناحية العملية ومن املمكن فيه
تجهيز املواد الغذائية أو تخزينها أو بيعها أو تقديها
للزبائن .عىل الرغم من أن املكان كان يعمل من قبل
كمطعم أو مقهى ،فمن املمكن أن املكان عىل ما هو عليه
اآلن ال يصلح للعمل كمطعم أو مقهى .يتوجب التأكد
من األمر قبل التوقيع عىل عقد اإليجار أو عقد البيع،
أو يتوجب اتخاذ االحتياطات الالزمة للقيام بالتغيريات
املحتملة.

يتوجب أن يستويف مكان العمل
للمقهى أو املطعم
متطلبات ترشيعات املواد الغذائية.

إذا كان املكان غري مرخص له ألن يُستعمل كمطعم
أو مقهى من مراقبي البناء،
فإن استعامله حينئذ يتطلب إجراء التغيري ليناسب غرض
استخدامه ،الذي يوافق عليه مراقبو البناء .مجرد التعهد
من أصحاب العقار أو رشكة اإلسكان بأنه من املمكن
استخدام املكان كمطعم أو مقهى ال يُعترب كافياً .العديد
من املتطلبات التقنية للمبنى ومتطلبات توصيالت التدفئة
واملياه والتهوية ومتطلبات عدم وجود العوائق ومتطلبات
تخطيط استخدام االرايض والتخطيطات الخاصة بالبلدية
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واملتطلبات األخرى ،من املمكن أن متنع البدء يف فعالية
العمل التي هناك نية للقيام بها بشكل كيل ،أو من املمكن
أن تتطلب تغيريات باهظة الثمن عىل املكان املخصص
للعمل ،حيث أنه يتوجب التأكد مسبقاً من إمكانية
إنجازها.
عىل الرغم من أن الرشكة التي كانت تعمل يف املكان من
قبل لديها الرتاخيص الالزمة ،يُفضل عىل الرغم من ذلك
استيضاح األمور مع السلطات املسؤولة عن املراقبة .من
املمكن أن يُتطلب من الرشكة الجديدة تلبية املتطلبات
الجديدة واملتطلبات التي تغريت ،يك يكون من املمكن
مواصلة العمل يف املكان .هذا يس مراقبة املباين ،ويس
باإلضافة لذلك اللوائح التي تتطلبها مراقبة املواد الغذائية
ومؤسسة اإلنقاذ ،حيث أننا سوف نتحدث عن ذلك بشكل
أدق فيام بعد .كام أنه يُفضل عند رشاء املطعم بالتحقق
بعناية فائقة من أن عقد إيجار مكان العمل موافق للوائح
والترشيعات.

أعامل التغيري تتطلب ترخيص من
خدمات مراقبة املباين.
أعامل التصليح وأعامل التغيري التي تزيد عن أعامل الرتميم
السطحي ومختلف أعامل التأثيث والتزيني الداخلية،
غالباً ما تتطلب ترخيص بناء .هناك حاجة إىل ترخيص
البناء بغض النظر عن عدد األماكن املخصصة للزبائن ،أو
أي أمر آخر متعلق بفعالية عمل املطعم .غالباً ما تتطلب
الرشفات الخارجية وطاوالت العرض واألثاث ولوحات
اإلعالنات وما شابه ذلك ،ترخيص منفصل للقيام بالعمل أو
تتطلب تراخيص تركيب أخرى .ال توجد حاجة للرخصة ،إذا
كانت الفعالية وفقاً لإلرشادات الخاصة بالنواحي الخارجية
ملراقبي البناء .معلومات أدق بخصوص متطلبات الرتاخيص
للرشفاتhttps://www.hel.fi/static/ :
rakvv/ohjeet/Ulkotarjoilualueet_terassit_2014.pdf

يُفضل عند القيام بأعامل التغيري تشغيل مخطط رئييس،
والتواصل مع مراقبة املباين واستيضاح ما إذا كان ممكناً
القيام بالتغيريات الالزمة عىل املكان التجاري .هلسنيك
مقسمة وفقاً ألحياء املدينة إىل مناطق ،حيث أن سكرتريات
الرتاخيص فيها يقدمن النصيحة بشأن األمور املتعلقة
بالتقدم يف اإلجراءاتwww.hel.fi/rava :

للحصول عليها .بإمكان رشكة اإلسكان أو رشكة العقارات
أن تحدد متطلبات وقيود لفعالية العمل أو للتغيريات،
عىل سبيل املثال فيام يتعلق بأوقات االفتتاح والضوضاء
والتدخني والواجهة واستخدام األماكن املخصصة للفناء
واملمر .من الجيد استيضاح تلك القيود وتدوينها عند إعداد
عقد اإليجار.

املستندات والخطط الالزمة لرخصة البناء
يتوجب تقديم الطلب إلكرتونياً

غالباً ما تتطلب الرشفات الخارجية
وطاوالت العرض واألثاث ولوحات
اإلعالنات وما شابه ذلك ،ترخيص
منفصل للقيام بالعمل أو تتطلب
تراخيص تركيب أخرى.

www.lupapiste.fi

التوكيل (مامل تقم رشكة اإلسكان بالتوقيع
بنفسها عىل الطلب كمتقدمة بالطلب)
وتوضيح بشأن الحق يف الحيازة ومحرض
اجتامع اإلدارة.
الرسومات الخاصة بالرتخيص
رسومات خريطة املوقع ،املحدد بها عالمات
استخدام األرضية واللوائح بشأن
رسومات مخططات األرضية
الرسومات املقطعية للمساحة
رسومات الواجهة
صورة للمبنى املتوجب إجراء أعامل
التغيري عليه
تغيري عدد أماكن الزبائن

تغيري غرض االستخدام وطلب تراخيص البناء يقوم بها
مالك قطعة األرض أو الذي تقع بحوزته (رشكة اإلسكان أو
رشكة العقارات) ،ولكن بإمكانه أيضاً أن ينح الرشكة توكيل
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نحتاج باإلضافة إىل ذلك
إىل خطط ورسومات توصيالت التدفئة واملياه
والتهوية.
رسومات املبنى إذا كنا سوف نقوم بإجراء
تغيريات عىل تركيبات البناء
تقوم وحدات تقنيات املباين والبناء لخدمة مراقبة املباين،
مبراقبة أعامل البناء وتقوم بإجراء الفحوصات املذكورة يف
الرتخيص ،وهي :بالغ البدء/االجتامع وفحص املبنى وفحص
منظومة املياه والرصف الصحي ( )KVVوفحص منظومة
التهوية ( )IVوالفحص النهايئ .من املمكن استعامل املكان
فقط بعد إجراء الفحص النهايئ.

أساسيات ( )ABCمجال املطاعم

استعن مبخطط لديه مهارات مهنية.
ترخيص البناء واملعامالت ،تتطلب االستعانة مبصمم رئييس
لديه كفاءة .عند التخطيط ألعامل التغيري ،يتوجب األخذ
بعني االعتبار أمور عديدة منها :متطلبات اللوائح الخاصة
بالبناء واللوائح الخاصة بالنظافة والضوضاء واملتطلبات
املتعلقة بلوائح اإلنقاذ وحامية العمل .أعامل التخطيط
تتطلب الكفاءة املهنية ،واملهنيون يستطيعون أيضاً
املساعدة يف رعاية أمور الرتاخيص وكذلك التعامل مع
مراقبة البناء.
عندما تقوم خدمات مراقبة املباين بتداول الخطط
والرسومات التي قام بإعدادها الخبري ،والتي تم األخذ
بعني االعتبار أثناء إعدادها مختلف املتطلبات ،فيكون من
املمكن منح الرتاخيص الالزمة بطريقة أكرث سالسة وتتم
أعامل التغيري برسعة .يتم االلتزام بالجداول الزمنية ويكون

بإمكان الرشكة إفتاح أبوابها وفقاً للخطة.
من السهل طلب العروض من مقاويل البناء وكذلك من
موردي األثاث واألجهزة واملعدات عندما تكون الخطط
جيدة ،وبذلك يكون من السهل إعداد اتفاقيات واضحة
معهم بشأن الرتكيبات واملواعيد وما شابه ذلك.
هناك العديد من اللوائح الخاصة بالبناء واألمان واملواد
الغذائية التي متس مكان العمل للمطعم أو املقهى .العديد
من املتطلبات املتعلقة باألماكن ،تعتمد عىل عدد أماكن
الزبائن الذي متت املوافقة عليها.
يف الصفحات التالية سوف نعرض األمور األكرث أهمية بشكل
أسايس ،واملتوجب أخذها بعني االعتبار عند التخطيط لكل
مطعم أو مقهى.
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يتوجب أن يؤخذ بعني االعتبار عند القيام بالتغيريات عىل املطعم أو املقهى

رسومات خريطة املوقع

األماكن املخصصة للعاملني

حامية املبنى

التنظيف والتخلص من النفايات

الخلو من العوائق

أماكن املراحيض

األمان من الحريق

التدخني (غري إلزامي)

طرق النجاة

أماكن حفظ األشياء يف املمر
واألماكن املخصصة لحفظ املالبس

املداخل

التهوية
معدات املياه والرصف الصحي
نقل املواد الغذائية
والبضائع

اإلضاءة
عزل الصوت والضوضاء

املخزن الجاف و
أماكن الحفظ املربدة

األماكن العامة
الرشفة وتقديم الطعام أو الرشاب يف الخارج
قاعة املطعم
أجهزة اإلعالنات واملظالت
املطبخ
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) مجال املطاعمABC( أساسيات

.عىل سبيل املثال رسومات خريطة املوقع
Kaupunginosa/Kylä

Kortteli/Tila

Tontti/Rno

تحويل مكان العمل الستعامله كمطعم أو مقهى أو إجراء تغيريات أو إصالحات
.مهمة عليه يتطلب رخصة بناء
 من،يقوم بطلب رخصة البناء مالك العقار أو الرشكة التي تعمل يف األماكن التابعة له
.خالل ترخيص أو توكيل
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Muutos

.يتوجب االلتزام بلوائح الحامية املحتملة املتعلقة باملبنى

4007
1

110

37

kt

9

12

109

kt

8

11

107

al k

1
4

4

3

6

Muutoksia 1. kerroksen
tilajärjestelyissä

2
16 0

16 3

16 2

5336

17 0

51

17 8

18 3

Last

18 5
4K100

kt

kt

162

15

2

4

K

sr-2

16 7

rs

22

kt

17

kt

16

9

Liiker k
1

8

1

7

1a

Liiker k
1

2

21

20 kt

1b

0

18 7

316

9
114
18 9

ilm
5030

14

kt

kt

Liiker k
1

21 0

184

6

kt

v1
19

17 7

3862+ma272

21 0

3

17 5
61

v1

k

kt

14

ilm

17 8

32

7

1
17

tr k

22 3

21 0

ma

ar k
1

4
6-

16 9

3

34

5

5005

23

ar k
1

2

35

kt

kt

54

1

Muutosalue

EI 60

:يتوجب اإلشارة يف رسومات الرتاخيص إىل
التغيري يف الغرض من استخدام األماكن
وتحديد املنطقة
)مكان زبون/2 مرت1 عدد أماكن الزبائن (يف املطعم كحد أدىن
املعدات الالزمة لتحضري الطعام واألثاث الثابت وكذلك
)الغاز/طريقة التدفئة (الكهرباء
أماكن تقديم الطعام والرشاب ومساحاتها
)املكان املخصص للتدخني ومساحته (غري إلزامي
مدخنة عوادم الدهون
)املنطقة التي يسها التغيري (بالخطوط املتقطعة
)املنشئات املتوجب إزالتها (بالخط املنقط
 أحدهام خط،املنشئات القدية (باللون الداكن أو بخطني
)غليظ
املنشئات الجديدة
حدود أقسام الحريق
الطريق الخايل من العوائق
أجهزة اإلعالنات
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التخطيط لتوصيالت التدفئة واملياه والتهوية والكهرباء وكذلك أعامل
. يتوجب أن يقوم به الخرباء،تركيبها

MYYMÄLÄ

MYYMÄLÄ

MYYMÄLÄ
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مثال لرسومات خريطة أرضية املوقع
Kaupunginosa/Kylä

Kortteli/Tila

Tontti/Rno
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1.100

Muutos
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أساسيات ( )ABCمجال املطاعم

Muutosalue

EI 60

EI 60

املتطلبات الخاصة بالحريق واإلنقاذ
قانون اإلنقاذ يتطلب بأن يقوم مامرس فعالية العمل
بالوقاية املسبقة من املخاطر املتعلقة بفعالية العمل ،وأن
يتخذ االحتياطات الالزمة إلنجازها وأن يتجهز لحاالت
املخاطر الخاصة بفعالية العمل أو لحالة وقوع حادث.

KYLMIÖ VAR.
HENKILÖSTÖTILA

ET

KEITTIÖ
SOS.TILAT

WC

يتوجب إعداد خطة لإلنقاذ للمطعم الذي يزيد عدد زبائنه
عن  05شخص .يتوجب حساب أماكن الرشفات من ضمن
عدد أماكن الزبائن ،عىل الرغم من أنها تُستخدم يف فرتة
الصيف فقط .يتوجب إعداد تقييم للمخاطر للمطعم
من أجل إعداد خطة اإلنقاذ .نتائج تقييم املخاطر وكذلك
ترتيبات األمان ملكان العمل التجاري واإلرشادات املقدمة
للعاملني والزبائن ،يتوجب تدوينها يف الخطة.

PP

UUNI

VAR.
WC

JK

PK
INVA-WC

APK

LIESI

SIIV.
MI
VAR.

VARASTO

SIIV.

عدد طرق النجاة وعرضها يتحدد وفقاً للحد األقىص
من عدد األشخاص .يتوجب اإلبقاء عليها دامئاً
خالية من العوائق ،أي أنه ال يجوز حفظ أي بضاعة أمام
األبواب أو يف طرق العبور .يتوجب أن يكون من السهل
مالحظة طرق النجاة .طريقة اإلشارة إليها تعتمد عىل
متطلبات ترخيص البناء .يتوجب بشكل أسايس يف أماكن
العمل التجاري الجديدة أن تكون طرق النجاة مزودة
بإرشادات للنجاة بها إضاءة من خالل بطارية للتأكيد.
تقسم األماكن إىل أقسام خاصة بالحريق ،وفقاً للوائح سارية
املفعول .التقسيم إىل أقسام خاصة بالحريق ،يتوجب أن
يُحافظ عليه يف وضع مطابق ملا تتطلبه رخصة البناء .العبور
إىل األقسام األخرى الخاصة بالحريق يكون من خالل االبواب
املخصصة للحريق ،والتي يتوجب اإلبقاء عليها مغلقة يف
حالة االستعامل الطبيعي .إذا كان من الرضوري اإلبقاء عىل
الباب املخصص للحريق مفتوحاً ،عىل سبيل املثال لعبور
الزبائن ،فيتوجب أن تكون األبواب مزودة مبنظومة إغالق
أتوماتيكية تتفاعل مع الحريق .يتوجب إعارة االنتباه عند
جلب التجهيزات الداخلية واملواد السطحية إىل تصنيفات
قابليتها لالشتعال .يف األماكن العامة يتوجب استعامل
بشكل رئييس تلك املواد التي من الصعب أن تشتعل ،ومن
املمكن إعطاء رشوط خاصة بخصوص تصنيف قابلية املواد
لالشتعال يف ترخيص البناء .األخذ بعني االعتبار خطر قابلية
االشتعال يس أيضاً التجهيزات الداخلية األخرى واستعامل
اللهب .يتوجب توخي الحيطة والحذر عند إشعال الشموع،
ويتوجب دامئاً مراقبة اللهب عند استعامله .يوىص عىل
سبيل املثال باستعامل الشموع اآلمنة.
يتوجب أن يكون موجود يف املطعم كمية كافية من
الطفايات األولية املناسبة (يف العادة عىل األقل  6لرت لطفاية
سائلة أو  6كيلوجرام لطفاية مسحوق) .يتوجب التحقق من
طفايات الحريق ووضع اإلشارات عليها وتثبيتها بالحائط.
يتوجب أن يكون هناك غطاء لإلطفاء يف األماكن املخصصة

, 42 asiakaspaikkaa, 66 m2
RAVINTOLASALI
MYYMÄLÄ

MYYMÄLÄ

MYYMÄLÄ

MYYMÄLÄ

TK

للمطبخ .باإلضافة إىل ذلك يوىص بأن يكون يف املطبخ طفاية دليل الرشكات الصغرية
ملخاطر املواد الكيميائية واألمان بشأنها:
حريق فئة " "Fمخصصة لقطع الدهون ،إذا كان يُستعمل
http://www.tukes.fi/Tiedostot/kemiجهاز للقيل بالزيت أو مشابه ذلك.
kaalit_kaasu/Pikkuriskiopas.pdf

الترشيعات الخاصة باستعامل وتخزين املواد الكيميائية
الخطرة كالغاز السائل والسوائل القابلة لالشتعال ،مذكورة
يف قانون أمن املواد الكيميائية والترشيعات املنبثقة عنه.
يجوز االحتفاظ بالكمية الرضورية من الغاز السائل ،ملامرسة
فعالية العمل ،يف أماكن االجتامعات .إذا كان قدر الغاز
السائل  200كيلوجرام أو أكرث من ذلك ،فيتوجب تقديم
بالغ بشأن تخزينه إىل مؤسسة اإلنقاذ.
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الترشيع بشأن األمان من الحريق للمباين:

http://www.ym.fi/download/
noname/%7B66288BFBA697-4FCB-B602CE0316F2C37B%7D/134002

املفتش الخاص بالحريق يقدم النصائح واملشورة بخصوص
األمور العامة املتعلقة باألمان من الحريق :معلومات

إضافية عن بيانات االتصال لديهم تجدها عىل الرابط:

دامئاً وبدون استثناء تقريباً القيمة التوجيهية املحددة
للضوضاء.

التقنية الصوتية

الترشيع بشأن األصوات يف محيط املبنى:

www.hel.fi/pela

فعالية العمل للمطعم أو للمقهى من املمكن أن تتسبب
برضر ضوضايئ للمساكن املوجودة يف املبنى .عزل الصوت
عن املساكن األخرى وعن الوسط املحيط ،يتوجب أن يكون
وفقاً للوائح البناء .وذلك ال يكفي دامئاً ،ألنه يتم تقييم
الرضر الضوضايئ من ناحية مدى كون السكن صحياً .يتم
تقييم املوسيقى الحية وموسيقى الديسكو بأشكال مختلفة.
املتطلبات بخصوص مستوى الضوضاء يف الليل أكرث رصامة
من تلك القيم للنهار .عىل سبيل املثال فإن املوسيقى أو
صوت الجهري (الباس) الذي يُسمع ليالً يف املسكن ،يتخطى

https://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2017/20170796

يتوجب ترتيب املدخل بحيث يكون من خالل
دهليز أو برتتيب آخر ينع تواصل تيار الهواء.
يتوجب عدم وجود عوائق عند الدخول إىل املطعم
أو املقهى .العبور بدون عوائق يتطلب مداخل
كافية للعبور وسالمل وفقاً للوائح االنحدار ودرابزين (سور)
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ومقابض كافية وكذلك عتبات ارتفاعها كحد أقىص  20سم.
يتوجب االلتزام مببدأ الخلو من العوائق عند التخطيط
للبناء الجديد وإنجازه ،ويتوجب التوجيه للقيام بذلك عند
إجراء تصليحات عىل املبنى .األماكن املخصصة للمطعم أو
املقهى التي تحتوي عىل أكرث من  25مكان للزبائن ،يتوجب
من الناحية املبدئية التخطيط لها ملدخل خا ٍل من العوائق
ومرحاض لذوي االحتياجات الخاصة.
الترشيع بخصوص خلو املبنى من العوائق:

http://www.ym.fi/download/
noname/%7BBCF040FCC9A8-4859-B7B6A2E8A40317AD%7D/127521

أساسيات ( )ABCمجال املطاعم

تحضري الطعام والتعامل مع اآلنية املتسخة
والقاممة بحيث تُفصل عن بعضها.
يتوجب وضع أجهزة تحضري الطعام تحت غطاء عىل شكل
قبة مزود مبنقي (فلرت) للدهون .الهواء الخارج منه يتوجب
توجيهه إىل قناة منفصلة تستويف رشوط الوقاية من الحريق
فوق سقف املبنى .إذا كانت القناة تعرب من خارج املبنى،
فإنها تحتاج إىل ترخيص بناء.
يتوجب أن يكون هناك صنبور مياه خاص بتحضري الطعام،
وصنبور مياه خاص باآلنية املتسخة والغسيل األويل وعملية
الغسيل .يتوجب بأن يكون مكان منفصل لغسل األيدي
داخل املطبخ للعاملني يف املطبخ.
يتوجب أن تكون هناك مخازن جافة وأماكن مربدة لحفظ
املواد الخام واألطعمة واملرشوبات.
يتوجب أن يكون مطبخ التحضري مجهز (فقط ماعدا الفرن
املركب للبيتزا أو الفرن ذو الهواء الدوري) مبدخنة لعوادم
الدهون ومبُنقي (فلرت) .يتوجب تنظيف مدخنة عوادم
الدهون من حني آلخر ،بحيث ال تتسبب الدهون التي
تجمعت عىل القناة بخطر الحريق ،وعىل كل حال مرة
واحدة عىل األقل يف السنة .بخصوص تجمع الدهون ،فإنه
من املفضل استيضاح فرتة التنظيف املناسبة مع العامل
الذي يقوم بأعامل التنظيف .يتوجب أيضاً تنظيف امل ُنقي
(الفلرت) بانتظام ،يف العادة طول الفرتة الفاصلني ما بني مريت
التنظيف أسبوع واحد .يتوجب أن تكون هناك شهادة يف
املطعم بخصوص التنظيف ،ويتوجب تركيب برئ لفصل
الدهن يف بالوعة مياه الرصف الصحي.
اإلرشادات املتعلقة بالدهون للمطعم:
https://www.vvy.fi/site/assets/
_files/1087/rasvaesite_vvy_2014
verkkoversio.pdf

يتوجب استيفاء رشوط تخزين واستعامل الغاز السائل
والسوائل القابلة لالشتعال .يجوز أن يُحفظ الغاز السائل
يف الداخل كحد أقىص  52كيلوجرام وبخصوص األسطوانات،
نويص مبا يُعرف باألسطوانات املؤلفة أو املركبة .ينبغي
التشاور بخصوص استعامل الغاز السائل مع سلطات
اإلنقاذ.

نوع املطبخ يتحدد وفقاً لطريقة تحضري الطعام ،والتي
تُحدد املتطلبات الخاصة به من ناحية التصميم واملعدات
والتهوية واألمان من الحريق .أنواع املطابخ من املمكن
تقسيمها كام ييل:
املطبخ التجهيزي؛ يتم تحضري الطعام ابتدا ًء من املواد
الخام يف املطعم ،وطريقة التحضري تتضمن بشكل منوذجي
الطبخ والقيل والقيل بالغمس يف الزيت والتحضري يف الفرن.
من ناحية أمن املواد الغذائية فإن املخاطر تكون كبرية أثناء
فعالية العمل هذه.

عند تجهيز املنطقة املخصصة لتقديم الطعام والرشاب
يف الهواء الطلق ،يتوجب أن يؤخذ بعني االعتبار:
بأنه ُمرتبط من ناحية فعالية العمل باملطعم
أو باملقهى ويتوجب رعايته منها.
أن يكون الفاصل كحد أقىص هو الشارع.
ال يجوز بأن يعيق الدخول إىل العقار ،أو أن
يؤثر عىل الخلو العوائق أو أن يكون استعامل
للمكان العام.
يؤخذ بعني االعتبار عند حساب قدر املراحيض
منتصف عدد أماكن الزبائن.
يتوجب استيفاء املتطلبات األخرى املتعلقة
بالصحة وبالقاممة.

مطبخ التسخني؛ يتم تسخني األطعمة املحرضة أولياً أو
الجاهزة يف الفرن املركب أو بالحامم املايئ
أو بالطبخ.
مطبخ التوزيع؛ يُحرض الطعام يف مكان آخر ،وتتم عملية
التقسيم والتوزيع فقط.
يتوجب أن يكون لدى العاملني أماكن مخصصة
للمالبس والغسل واملراحيض وفقاً للمتطلبات ،وأن
تكون هذه األماكن عند اللزوم منفصلة للرجال والنساء.
يتوجب أن يكون هناك مكان مالئم لحفظ وصيانة معدات
التنظيف يف املكان املخصص لفعالية العمل مع املواد
الغذائية .يُوىص بأن تكون هناك يف األماكن املخصصة
للزبائن واملطبخ ،أماكن لحفظ وصيانة معدات التنظيف
منفصلة وخاصة.

تقديم الطعام والرشاب يف الهواء الطلق يتطلب ترخيص
للفعالية من مراقب البناء أو ترخيص بناء من أجل
الرتكيبات الثابتة ،وكذلك استيفاء متطلبات خدمات البيئة
والتي تتضمن أمور منها عدد أماكن الزبائن ومجموعة
املنتجات املعروضة للبيع ،وكذلك املتطلبات األخرى
بخصوص األمور املتعلقة بالنظافة ودورات مياه الزبائن
والتخلص من القاممة .يتوجب اإلشارة إىل حدود املنطقة
التي يُقدم فيها الطعام والرشاب بوضوح ،بحيث يكون
من السهل عىل الزبائن مالحظتها ،ويكون من السهل أيضاً
مراقبة املنطقة.

منطقة تقديم الطعام والرشاب يف الهواء الطلق
منطقة تقديم الطعام والرشاب يف الهواء الطلق
تتطلب موافقة مالك األرض (يف املدن ويف التجمعات
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بإمكان املطعم أو املقهى التقليل من تأثرياته عىل
الطبيعة ،من خالل إعارة االهتامم إىل خيارات املواد الخام
واملهدورات من املواد الغذائية والقاممة التي تتجمع
واستهالك األجهزة واملعدات للكهرباء ،وكذلك استعامل
املواد الكيميائية واملياه.

الحرضية للبلديات أو لرشكة اإلسكان) أو العقار ،وكذلك يف
املناطق العامة (عىل سبيل املثال الشارع أو منطقة املنتزه)
ترخيص باستعامل املناطق وترخيص من خدمات املراقبة.
ساعات االفتتاح لتقديم الطعام والرشاب يف الهواء الطلق يف
العقارات السكنية أو بالقرب املبارش من املساكن ،مقيد عند
عدم توفر الرتخيص الخاص كحد أقىص حتى الساعة .22.00
يتوجب أن يكون تقديم الطعام والرشاب يف الهواء الطلق
بالقرب مبارش ًة من املطعم أو املقهى.
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WC
SIIV.
PK
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INVA-WC

VAR.
SIIV.

املتطلبات التقنية والرتكيبية للمطعم تعتمد عىل فعالية
العمل ومدى شموليتها.
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يتوجب إنجاز املنطقة املخصصة لتقديم الطعام
والرشاب يف الهواء الطلق بأقل قدر ممكن من الرتكيبات.
ال توجد حاجة إىل ترخيص فعالية مراقبة البناء أو إىل
ترخيص البناء ،إذا كانت منطقة تقديم الطعام والرشاب يف
الهواء الطلق تُنجز برتكيبات قليلة دون وضع حد أو سور
قصري لها ،وال توضع هناك تركيبات تشذ عن التوجيهات
أدناه:
إذا كانت هناك حاجة لتحديد املنطقة عن
الشارع اآلخر عىل سبيل املثال بسور قصري
بحبل أو بسور قصري مفتوح تم طالءه بلون
داكن ومكون من املعدن ،بحيث يكون أقىص
طوله  90سم.
يتوجب وضع األثاث مبارش ًة عىل سطح
الشارع بدون زيادة االرتفاع عن سطح األرضية،
ويتوجب أن يكون األثاث مناسب للوسط
املحيط به وجودته جيدة (ليس عىل سبيل
املثال كرايس بيضاء من البالستيك ،أو مركب
طاولة مع مقعد مطيل بالضغط للحامية)
ال يجوز بناء األسقف والجدران ،وإمنا يتوجب
املحافظة عىل طبيعة انفتاح الشارع.
بدون دعايات؛ من املمكن استعامل كواقيات
من الشمس واملطر مظالت يومية بدون
دعايات ،والتي تتالءم من ناحية شكلها ولونها
وتركيبتها مع املبنى والوسط املحيط.
املوسيقى يف املنطقة املخصصة لتقديم الطعام والرشاب
يف الهواء الطلق
الضوضاء التي تتسبب بها الرشفة التي يف الهواء الطلق
واملوسيقى التي تُعزف هناك ،من املمكن أن تُزعج السكان
يف الوسط املحيط وتقيد فعالية العمل .استعامل األجهزة
التي تشغل األصوات يف األماكن الخارجية يتطلب ترخيص
متنحه خدمات البيئة.

فيتوجب باإلضافة لذلك توفر أماكن ملراحيض الزبائن،
بحيث يكون من املمكن العبور إليها مبارش ًة من األماكن
املخصصة للزبائن .توجد يف الجدول املجاور إرشادات بشأن
أبعاد أماكن مراحيض الزبائن.

 .)”Truckمراقبة املباين متنح الرتخيص لألكشاك الجائلة،
ويُقدم بالغ بشأن بدء فعالية العمل إىل خدمات البيئة.
بالنسبة للرتكيبات األخرى غري املذكورة هنا ،فإنه يُتطلب لها
ترخيص لفعالية العمل من مراقبة املبنى أو رخصة بناء.

عند قياس أبعاد األماكن املخصصة للمراحيض ،يتوجب أن
تُؤخذ بعني االعتبار األماكن املخصصة للرشفة الخارجية.
أماكن الزبائن املوجودة يف الرشفة الخارجية ،تزيد وفقاً
لإلرشادات عدد مراحيض الزبون باملعامل .0,5

أجهزة اإلعالنات متسها إرشادات منفصلة .شكلها
الخارجي وموقعها من املمكن أن يتطلب إذن
بالفعالية ،والذي يٌفضل طلبه عند التقدم بطلب ترخيص
البناء املتعلق بأعامل التغيري .قامت مراقبة املباين بنرش
إرشادات إذا تم االلتزام بها ،فإنه ال يتوجب طلب الرتخيص.
غالباً ما تتطلب معدات اإلعالنات أيضاً موافقة رشكة
العقارات.

من املحتمل يف حاالت استثنائية أن يكون العاملني ملزمون
باستعامل املراحيض بشكل مشرتك مع الزبائن .يتوجب
حينئذ عىل الزبائن العبور إىل املرحاض مبارش ًة من األماكن
املخصصة للزبائن .يتوجب الحديث بشأن هذه الحلول
االستثنائية مع مراقبي املواد الغذائية.

يتوجب بأن يكون لدى العاملني مراحيض مخصصة
الستخدام العاملني فقط .ال يجوز بأن يُفتح املرحاض مبارشة
نحو األماكن املخصصة لتداول املواد الغذائية ،لذلك يتوجب
أن يكون مرحاض العاملني أما خلف بابني أو بعيدا ً عن
املكان الذي يتم فيه تداول املواد الغذائية .عندما يكون
املكان املخصص للعرض فيه أكرث من  6أماكن للزبائن،

من املمكن وضع األماكن املخصصة ملراحيض العاملني
والزبائن برتخيص من السلطات يف مكان منفصل أو يف مبنى
منفصل .من املمكن العمل بهذه الطريقة عىل سبيل املثال
يف مراكز التسوق الكبرية.
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بيع املرشوبات الكحولية يف
املنطقة املخصصة لتقديم الطعام والرشاب يف الهواء
الطلق
بيع املرشوبات الكحولية يتطلب أن ت ُغطي رخصة بيع
املرشوبات الكحولية أيضاً منطقة تقديم الطعام والرشاب
يف الهواء الطلق ،والتحديد الواضح للمنطقة واملراقبة .بيع
املرشوبات الكحولية يف منطقة تقديم الطعام والرشاب يف
الهواء الطلق ،يتطلب طلب تغيري منطقة بيع املرشوبات
الكحولية من الوكالة اإلدارية اإلقليمية ،مامل يكن ذلك
متضمناً يف األساس يف ترخيص بيع املرشوبات الكحولية.
تُطلب تراخيص البيع يف الهواء الطلق للمناطق التي متلكها
بلدية هلسنيك من خدمات مراقبة املباين.

RAVINTOLASALI

TK

www.avi.fi, www.hel.fi/rava

البيع يف الهواء الطلق :األكشاك الجائلة
الكشك الجائل هو عبارة عن وسيلة مواصالت ذات محرك
أو عبارة عن عربة نقل ،تُباع منها املواد الغذائية (”Food
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من املمكن أن يكون املطعم مفتوحاً حينئذ أيضاً ،عندما
يكون باقي مركز التسوق مغلقاً ،وحينئذ ليس من املمكن
دامئاً الوصول إىل مراحيض الزبائن يف املركز التجاري .يف
هذه الحاالت يتوجب أن يكون يف املطعم مرحاض للعاملني،
وباإلضافة لذلك مراحيض خاصة بالزبائن.

تنظيم مكان التدخني
ممنوع التدخني يف األماكن الداخلية ،مامل يكن مخصص
لذلك مكان مغلق للتدخني مزود بتهوية خاصة به .من
املمكن التدخني يف املكان املخصص للتدخني ،املتوجب أن
يكون مساحته كحد أدىن  7مرت ،2وأن يكون منفصالً عن
األماكن األخرى من ناحية البناء ،وأن يكون خروج الهواء
منه من فتحة أخرى ،بحيث ال يكن أن يرجع من جديد.
تنظيم مكان التدخني ليس إلزامياً.
مكان التدخني يتطلب دامئاً طلب ترخيص البناء .اللوائح
الخاصة بشأن عدد العاملني للمكان واألمان من الحريق
والخلو من العوائق والعبور للمكان وما شابه ذلك .أنظر
هنا توجيهات مراقب املباين بخصوص طلب ترخيص البناء
ملكان التدخني

https://www.hel.fi/static/rakvv/
ohjeet/Tupakointila_raklupa.pdf

مكان التدخني مخصص للتدخني فقط .ممنوع تناول الطعام
والرشاب يف املكان أو وجود ألعاب لقضاء الوقت فيه،
واملكان املخصص للتدخني ال يُعترب كمكان لبيع املرشوبات
الكحولية .ال يجوز العمل يف املكان املخصص للتدخني ،ما

مراحيض الزبائن وفقاً ألماكن الزبائن
أماكن الزبائن
كحد أقىص 6

25-7
50-26
100-51
150-101
200-151
250-201
300-251
400-301

النساء/املقعد
ال يتطلب مرحاض
مرحاض* واحد مشرتك
1
3
4
4
5
5
6

الرجال/املقعد  +مكان التبول
1
1+1
1+2
2+2
2+3
2+4
3+4

األماكن األكرب ،كل حالة عىل حدة حسب الحالة.

عدا مهام النظام واألمان الرضورية من املمكن تأديتها،
ويجوز تنظيفه فقط بعد تهويته بحرص وعناية .إرشادات
أكرث دقة بخصوص البناء موجودة عىل صفحات اإلنرتنت
لخدمات مراقبة املباينwww.hel.fi/rava .
من املمكن السامح بالتدخني يف الرشفة أو يف األماكن
الخارجية األخرى التابعة إلدارة املطعم .ال يجوز بأن يعرب
دخان السجائر من األبواب أو الشبابيك أو من خالل
التهوية إىل املناطق الداخلية .ينبغي االتفاق بشأن مكان
التدخني الخارجي مسبقاً مع رشكة اإلسكان.

البيع باملقطع ملنتجات التبغ (الدخان)
متنح خدمات البيئة لبلدية هلسنيك تراخيص بيع املقطع
ملنتجات التبغ .ترخيص البيع يتطلب ترتيبات ملكان البيع
موافق عليها من أجل مراقبة البيع ،وكذلك خطة للمراقبة
الذاتية موافق عليها .ترخيص بيع التبغ هو خاص بكل
مكان للبيع ورشكة عىل حدة .اإلرشادات املتعلقة برتاخيص
البيع واملراقبة الذاتية وكذلك اإلرشادات بخصوص تقديم
الطلب إلكرتونياً تجدها عىل صفحات اإلنرتنت لفالفريا
( ،)Valviraدائرة الرتاخيص واملراقبة للمجال االجتامعي
والصحي www.valvira.fi
منع التدخني يس أيضاً استعامل السجائر اإللكرتونية
واملنتجات النباتية املخصصة للتدخني.

20

 .3األمور األخرى املتعلقة
بالعمل والتي تحتاج إىل تراخيص

فعالية العمل للمطعم واملقهى مرتبطة مبجموعة من
املتطلبات املتعلقة بالصحة واألمان والتأثري عىل البيئة.
قامئة منتجات املواد الغذائية والتعامل معها وتحضريها،
وكذلك عدد أماكن الزبائن يؤثر يف املتطلبات املتعلقة
بأماكن املراحيض والتهوية وعدد صنابري املياه وطرق النجاة
وتجهيزات السالمة.

النظافة الصحية الجيدة تقلل من
املخاطر الصحية للمواد الغذائية،
وتقلل من إهدار الرشكة أيضاً.

مراقبة املواد الغذائية
يتوجب أن يُقدم عن املطعم أو املقهى الجديد يف هلسنيك
بالغاً إىل خدمات البيئة وفقاً لقانون املواد الغذائية ،قبل
أربعة أسابيع من بدء فعالية العمل .يتم طلب عند اللزوم
معلومات إضافية عن فعالية العمل عند تداول البالغ،
وتُرسل شهادة بشأن التداول .يتم التحقق من املطعم أو
املقهى خالل  3 - 1أشهر من بدء فعالية العمل بنا ًء عىل
املخاطر .من املمكن تقديم البالغ إلكرتونياً
( https://asiointi.hel.fiالبالغ بشأن الغرفة أو
املكان الخاص باملواد الغذائية) تداول البالغ والتحقق منه
مقابل أجر .يتوجب إرفاق رسومات خريطة أرضية املوقع
مع البالغ.

وفقاً لقانون املواد الغذائية فإنه يتوجب أن يكون للمطعم
أو املقهى البيانات الكافية والصحيحة بشأن املواد الغذائية
التي تنتجها وتعالجها وتوزعها .يتوجب عىل الرشكة أن تقوم
بإعداد خطة مراقبة ذاتية مكتوبة ،ووفقاً لها تقوم الرشكة
بنفسها مبراقبة جودة املواد الغذائية وأمنها ومالمئة ظروف
فعالية العمل .يتوجب تدوين مذكرات بشأن نتائج املراقبة
الذاتية ،وكذلك بشأن الفعاليات التي تم القيام بها إلصالح
العيوب.

خطة املراقبة الذاتية والتدوينات املتعلقة بها ،يتوجب أن
تكون متاحة أثناء زيارة سلطات املراقبة للتحقق منها .تتم
متابعة إنجاز املراقبة الذاتية وجودة املواد الغذائية باإلضافة
إىل ذلك ،من خالل العينات التي تأخذها السلطات وعينات
املراقبة الذاتية.
يتوجب تحديث خطة املراقبة الذاتية باستمرار .يتوجب أن
تكون فعالية العمل وفقاً للخطة.
أنظر معلومات إضافية بخصوص خطة املراقبة الذاتية:
www.hel.fi/kaupunkiymparisto

يتوجب حفظ املواد الغذائية التي تفسد بسهولة يف درجات
الحرارة التي تتطلبها الترشيعات القانونية .يتوجب اإلبالغ
عن التسمم الغذايئ حاالً من خالل الهاتف أو االستامرة
اإللكرتونية إىل خدمات البيئة.
تقوم سلطات املواد الغذائية بإجراء فحوصات منتظمة
للمطاعم واملقاهي .يتم إجراء الفحوصات وفقاً ملنظومة
أويفا ( .)Oivaيتم إعداد تقرير بشأن الفحص بخصوص
عملية الفحص وكذلك تقرير أويفا ( .)Oivaيُدون يف
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التقرير بشأن الفحص بشكل أدق املالحظات التي متت أثناء
الفحص واملواعيد املحددة وما شابه ذلك ،ويُبلغ عن النتائج
يف تقرير أويفا ( )Oivaمن خالل مقياس الوجوه املبتسمة.
يتم نرش تقرير أويفا ( )Oivaفقط عىل شبكة اإلنرتنت
 www.oivahymy.fiويتوجب وضعه ليكون
ظاهرا ً عند مدخل املطعم أو املقهى.
هناك أربعة أوجه مبتسمة يف مقياس  -أويفا (:)Oiva
ممتاز عىل نحو مثايل:فعالية العمل مطابقة
للمتطلبات.
جيد :توجد عيوب بسيطة يف فعالية العمل،
حيث أنها ال تُضعف من أمن املواد الغذائية وال
تضلل املستهلك.
يتوجب القيام بإصالحات :توجد عيوب يف فعالية
العمل ،حيث أنها تضعف من أمن املواد الغذائية
أو أنها تضلل املستهلك .يتوجب إصالح العيوب يف الوقت
املحدد لذلك.
يسء :توجد عيوب يف فعالية العمل تعرض للخطر
أمن املواد الغذائية وتضلل املستهلك بقدر كبري.
يتوجب إصالح العيوب حاالً.

املرشوبات الكحولية .يجوز بيع املرشوبات الكحولية
الرتخيص خاص مبكان بيع املرشوبات الكحولية والرشكة
باملفرق فقط يف املعلبات املعبأة جاهز ًة واملغلقة.
أو مبامرس العمل الحر .يتوجب أن تكون هناك مراقبة
املرشوبات الكحولية وفقاً لرتخيص البيع باملفرق ،والتي
جيدة لألماكن ،ويُتطلب باإلضافة إىل ذلك أن يقوم
املتقدم بالطلب بإعداد خطة مراقبة ذاتية لبيع املرشوبات تركيز الكحول فيها أكرث من  ،% 8,2يحوز بيعها باملفرق
معلومات وإرشادات إضافية
فقط ما بني الساعة .21:00-9:00 :يحق للسلطة مانحة
الكحولية .يتوجب أن يكون يف مكان بيع املرشوبات
www.oivahymy.fi
الكحولية عدد ٍ
الرتخيص أن تحدد متطلبات بشأن الرتتيبات النقدية
كاف من العاملني من أجل املراقبة الف ّعالة،
وإلنجاز االلتزام بالنظام مع األخذ بعني االعتبار نطاق فعالية واملبيعات ،عىل سبيل املثال فيام يتعلق بتقديم التقارير
األشخاص الذين يتعاملون أثناء عملهم يف الغرف واألماكن
بشأن البيع ،إذا كان ُيارس بيع املرشوبات الكحولية يف
املخصصة للمواد الغذائية ،مع مواد غذائية غري معلبة سهلة العمل وجودتها .يُحدد يف قانون املرشوبات الكحولية
الفساد ،يتوجب أن تكون لديهم شهادة بشأن إجازة النظافة باإلضافة إىل ذلك أن يكون املتقدم بطلب الرتخيص موثوق نفس مكان فعالية العمل.
الصحية عن معرفتهم ومهاراتهم يف األمور املتعلقة بالنظافة به ويستويف الرشوط من الناحية املادية .الحظ أيضاً بأن
البالغ بشأن بيع املرشوبات الكحولية
ترخيص بيع املرشوبات الكحولية للمطعم الذي يعمل،
والصحة ،ويتوجب أن يكون لديهم توضيح عن حالتهم
يف املناسبات واألحداث
ال ينتقل بشكل تلقايئ عند بيع فعالية العمل التجاري
الصحية وفقاً لقانون االمراض املعدية.
عندما يكون املكان مخصص لألحداث واالجتامعات
وتحويلها إىل مامرس جديد للعمل الحر.
واالحتفاالت وتم املوافقة عىل املنطقة كمنطقة لبيع
النظافة الصحية الجيدة تقلل من املخاطر الصحية للمواد
املرشوبات الكحولية مقابل اإلبالغ عن بيع املرشوبات
الغذائية ،ومن املمكن من خاللها التقليل من إهدار الرشكة إجازة بيع املرشوبات الكحولية
الكحولية ،فبإمكان الحائزين عىل ترخيص بيع املرشوبات
أيضاً .يُتطلب من األشخاص العاملني يف مجال املواد الغذائية يتوجب عىل الحائز عىل ترخيص بيع املرشوبات الكحولية
الكحولية ،بيع املرشوبات الكحولية أثناء املناسبات
الحرص عىل أن الشخص الذي يرعى األمر أو الشخص
أن تكون لديهم معرفة مبختلف نواحي النظافة الصحية:
الذي تم تعيينه للقيام باملهمة ،لديه إجازة لبيع املرشوبات واألحداث مبجرد اإلبالغ عن ذلك إىل السلطة املسؤولة عن
علوم امليكروبات والتسمامت الغذائية وطرق العمل
الرتاخيص .يتوجب اإلبالغ عن بيع املرشوبات الكحولية
الكحولية وفقاً لقانون املرشوبات الكحولية .يتوجب أن
النظيفة صحياً والنظافة الشخصية واملحافظة عىل النظافة
قبل ثالثة أيام عىل األقل من بداية الحدث أو املناسبة.
يكون متواجدا ً يف مكان بيع املرشوبات الكحولية ممثل
واملراقبة الذاتية والترشيعات القانونية.
من املمكن منح الرتخيص لبيع املرشوبات الكحولية أيضاً
للحائز عىل الرتخيص ،أو الشخص الذي عينه
للمتقدم بطلب الرتخيص ،الذي ال يوجد لديه مكان لبيع
واملسؤول عن رعاية األمر ،أو شخص آخر قام بتعيينه
معلومات إضافية عن املراقبة الذاتية وعن إجازة النظافة
املرشوبات الكحولية.
الحائز عىل الرتخيص ،عندما يكون املحل الخاص بالغذاء
الصحية ( ،)hygieniapassiتجدها عىل صفحات اإلنرتنت
مفتوحاً للزبائن .متنح إجازة بيع املرشوبات الكحولية
إلفريا ( )Eviraولدى خدمات البيئة واملؤسسات التعليمية
إرشادات إضافية موجودة عىل صفحات االنرتنت للوكالة
ملجال املطاعم والجمعية املسجلة لخدمات السفر واملطاعم املؤسسة التعليمية التي تقدم تعليم خدمات املطاعم،
وفقاً لرتخيص فعالية العمل ملجلس الدولة أو وفقاً لرتتيبات اإلدارية اإلقليمية ( www.avi.fi )AVIوعىل
()MaRa ry
صفحات اإلنرتنت لفالفريا ( ،)Valviraدائرة الرتاخيص
الرتاخيص لوزارة التعليم.
www.evira.fi, www.mara.fi,.
واملراقبة للمجال االجتامعي والصحي
www.hel.fi/kaupunkiymparisto

حقوق بيع املرشوبات الكحولية

بيع املرشوبات الكحولية باملفرق يف مكان بيع
املرشوبات الكحولية

بيع املرشوبات الكحولية للزبائن يتطلب ترخيص لبيع
املرشوبات الكحولية ،يُطلب من الوكالة اإلدارية اإلقليمية.

من املمكن طلب الرتخيص لبيع املرشوبات الكحولية
باملفرق برتكيز  % 5,5كحد أقىص داخل مكان بيع
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www.valvira.fi.

تراخيص استعامل املوسيقى
إذا كانت املوسيقى تدور يف مطعمك أو يف مقهاك أو
يف الرشفات الخاصة بها ،فإنك بحاجة لذلك إىل ترخيص
الستخدام املوسيقى .هناك حاجة للرتخيص أثناء عزف
املوسيقى الخلفية ،وكذلك عندما تعزف املوسيقى لديك من
الراديو أو التلفزيون أم القرص املدموج أو جهاز الكمبيوتر،
وكذلك عند عزف املوسيقى الحية إذا قمت بتنظيم
حدث يف مطعمك أو مقهاك أو حفلة موسيقية .هناك
حاجة لرتخيص الستعامل موسيقى الخلفية ،تحصل عليه من
خدمةMusiikkiluvat.fi :
متلك خدمة الرتاخيص
منظامت حقوق النرش والتأليف قراميكس ()Gramex
وتيوستو ( ،)Teostoوالتي يتم من خاللها
تحويل مدفوعات تراخيص املوسيقى بأمانة إىل املؤلفني
والنارشين والفنانني واملنتجني.
يتم التشاور واالتفاق بشأن أسعار تراخيص استعامل
املوسيقى مع مامريس العمل الحر للمطعم أو املقهى أو
ممثليهم من منظامت شاملة ،عىل سبيل املثال مع الجمعية
املسجلة لخدمات السفر واملطاعم (.)MaRa ry
العاملون ومامرس العمل الحر
العامل الجيد للمطعم أو للمقهى تكون لديه مهارات مهنية
ويستطيع خدمة الزبائن بشكل جيد .بنا ًء عىل املهمة ،فإنه
من املمكن أن يُتطلب من العاملني إجازات النظافة الصحية
وإجازات بيع املرشوبات الكحولية املذكورة سابقاً ،أو عىل
سبيل املثال موافقة الرشطة عىل مراقب النظام.
تعليم األمان وتعليم وتجهيزات اإلسعاف األويل للعاملني
تعترب جز ًء مهامً للتحسب للحاالت الخطرة .يتم الرتكيز أثناء
الحامية والوقاية يف العمل للمطعم عىل وجه الخصوص
عىل الحامية من الضوضاء ودخان السجائر.
من املفضل إعداد
عقود عمل مكتوبة مع العاملني،
بحيث يؤخذ بعني االعتبار عقد رشوط العمل
امل ُلزم بشكل عام ملجال التغذية.
وفقاً للقانون فإن رب العمل ُملزم بتنظيم رعاية صحية يف
مكان العمل للعاملني لديه وكذلك االعتناء بأمان العمل.
من املمكن الحصول عىل العاملني أيضاً من رشكات الوساطة
لألفراد ،حيث أن جزء منها متخصص يف أعامل الوساطة
للعاملني يف املطبخ والخدمات ملجال الفندقة واملطاعم.

يتوجب عىل مامرس العمل الحر أن يحرص أيضاً عىل التأمني من املمكن الحصول عىل معلومات إضافية من صفحات
االجتامعي والتقاعدي وتأمني البطالة عن العمل .من الجيد اإلنرتنت للسلطات ولرشكات التأمني وللنقابة املهنية
ملجاالت الخدمات بام ( ،)PAMوكذلك من صفحات
تحديد املخاطر مع رشكة التأمني واالتفاق بشأن التأمينات
اإلنرتنت للجمعية املسجلة لخدمات السفر واملطاعم
املتعلقة بالرشكة وبفعاليات العمل.
( )MaRa ryومن أدلة ريستا-مارك (.)Resta-mark
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أساسيات ( )ABCمجال املطاعم

 .4مراجع وروابط مفيدة
نيوكو هلسنيك ()NewCo Helsinki

سوق الجملة لهلسنيك

خدمات بلدية هلسنيك:
مراقبة املباين

السلطات األخرى
مؤسسة اإلدارة اإلقليمية ()AVI

www.newcohelsinki.fi

www.hel.fi/rava

الخدمات البيئية

www.heltu.fi

www.avi.fi

إفريا ( - )Eviraمؤسسة سالمة املواد الغذائية

www.hel.fi/kaupunkiymparisto

www.evira.fi

www.hel.fi/pel

فالفريا (،)Valvira
دائرة الرتاخيص واملراقبة للمجال االجتامعي والصحي

مؤسسة اإلنقاذ

www.valvira.fi

مركز املعلومات

www.hel.fi/tietokeskus

هيلسينقني إنريقيا "رشكة كهرباء هلسنيك"

www.helen.fi

الخدمات العامة من رابط واحد:

www.suomi.fi

جهات أخرى مفيدة:

مامرسو العمل الحر لهلسنيك ()Helsingin Yrittäjät

www.yrittajat.fi/helsinginyrittajat

منظمة مجال العمل
الجمعية املسجلة لخدمات السفر واملطاعم ()MaRa ry

www.mara.fi

حاجيات الفنادق واملطاعم
ريستامارك ()Restamark

www.restamark.fi

النقابة املهنية ملجاالت الخدمات بام ()PAM

www.pam.fi

تراخيص املوسيقى يف فنلندا ()Musiikkiluvat.fi

www.musiikkiluvat.fi

نيوكو هلسنيك )(NewCo Helsinki
هاتف+358 )0(9 310 36360 :
Ensi linja 1
صندوق بريد  7425، 00099مدينة هلسنيك
أوقات االفتتاح16:00-8:30 :
الربيد اإللكرتوينyrityshelsinki@hel.fi :

www.newcohelsinki.fi

