
 
 

 

 

  

 
 تجدون معلومات مفصلة حول تأسیس العمل الحر ھنا:

 
 ال بد من أجل العمل بشكل حر ومستقل من اإلیفاء ببعض الشروط الشكلیة. ومن ھذه الشروط مثال:

 
 إقامتكم أن یخولكم حق ممارسة عمل حر ومستقل.على إذن  .1
 أنتم بحاجة إلى خطة أعمال. على ھذه الخطة أن تتضمن على األقل النقاط التالیة: .2

 
 من أنتم ولماذا تریدون العمل بشكل حر ومستقل؟ •
 ما ھي فكرتكم وأین تودون افتتاح محلكم التجاري (الموقع)؟ •
 كسب المال منھا؟ ما الذي یجعل فكرتكم جیدة وكیف یمكن لكم •
 كیف تریدون تمویل شركتكم؟ •
 ھل لدیكم أیة ضمانات؟ •
 من ھم زبائنكم؟ •
 كیف تقومون بالتسویق / الدعایة؟ •
 ما الذي یجعلكم أفضل من غیركم الذین یقدمون نفس ما تقدمونھ؟ •

 علیكم اثبات تمتعكم بالتأھیالت المھنیة الالزمة والرخص أو الترخیصات. .3
 (إن كانت نشاطا تجاریا أو صناعیا أو مھنة حرة) لدى الدوائر المختصة یجب علیكم تسجیل شركتكم .4

 
 

(صفحة مؤسسي األعمال الحرة التابعة  rbeitSeite für Existenzgründer der Bundesagentur für Aتجدون على 
 لوكالة العمل االتحادیة) معلومات مفصلة حول تأسیس العمل الحر في ألمانیا.

 
(بورصة التعلم الحصریة) برامجا تعلیمیة عالیة الجودة تمكنكم من التحضیر مجانا  LERNBÖRSE exklusivتجدون على 

 لنشاطكم المھني المستقل.
لون على حق الوصول للبرامج التعلیمیة من بورصة العمل. إذا كنتم ال تتمتعون بعد بحق الوصول إلى البرامج فإن بإمكانكم تحص

 الحصول على ھذا الحق من جھة االتصال الخاصة بكم لدى وكالة العمل / مركز العمل.
 تزوید أنفسكم بمعلومات حول عروض استكمال التعلیم المتوفرة لمؤسسي  األعمال الحرة. KURSNETیمكنكم على صفحة 

 
Plattform des Bundesministeriums für Wirtschaft für Gründer 

 لالقتصاد)(منصة المؤسسین التابعة للوزارة االتحادیة 
 

(أوقات  „ Existenzgründung durch Migrantinnen und Migranten“ -GründerZeiten 10 كتیب المعلومات
 ـ تأسیس  العمل الحر من قبل المھاجرات والمھاجرین)  الصادر عن الوزارة االتحادیة لالقتصاد. 10المؤسسین 

 
Gründerseite des Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 

 غرف التجارة والصناعة األلمانیة)(صفحة المؤسسین التابعة التحاد 
 

Netzwerks für Migranten-Gründerseite des IQ  صفحة المؤسسین التابعة لشبكة االندماج عبر التأھیل)
 لالجئین)
(شبكة االندماج عبر التأھیل) تقدم ھي األخرى الدعم بصفة مجانیة لدى التحضیر لتأسیس  األعمال  IQ-Netzwerkكما أن 
 الحرة.

التأھیل (فیلم "التأسیس في ألمانیا") المقدم من قبل شبكة االندماج عبر  „ Gründen in DeutschlandFilm“یوفر لكم 
 (الشركة منتجة الفیلم) نظرة عامة أولیة. explainityوشركة 

auf englisch  
 (باللغة اإلنجلیزیة)

   
یات األلمانیة واالتحاد تجدون نظرة عامة على البرامج التشجیعیة والمساعدات المالیة المقدمة من قبل االتحاد األلماني والوال

 .ھنااألوروبي 
 

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Arbeitslosigkeit/Existenzgruendung/index.htm
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Weiterbildung/ELearning/LERNBOeRSEexklusiv/index.htm
hhttp://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp
http://www.existenzgruender.de/
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-10-Arabisch.pdf?__blob=publicationFile
http://www.dihk.de/themenfelder/gruendung-foerderung
http://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/
http://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/
https://www.youtube.com/watch?v=vnBvCVuMI0s
https://www.youtube.com/watch?v=42pSeZBqnVQ
http://www.foerderdatenbank.de/


 
 

 

 

  

Informationen der Kreditanstalt für Wiederaufbau für Gründer 
مؤسسة اإلقراض إلعادة البناء)(معلومات للمؤسسین من   

   

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Gr%C3%BCnden-Erweitern/

