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 طلب تصريح إقامة لمزاولة عمل حر بعد الوصول إلى ألمانيا

غالبًا ما  يوًما. 90يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في دائرة شؤون األجانب في مكان إقامتك المستقبلي في غضون 

لدى    راالستفسايتعين عليك   مالحظة:  السفارة أو القنصلية األلمانية.تطلب دائرة شؤون األجانب نفس المستندات التي قدمتها سابقا إلى  

فكرة  أو  فيما يخص وضعك  تغيير  في حال عدم حدوث أي  المستندات، خاصة  نفس  تقديم  يمكنك  إذا كان  دائرة شؤون األجانب عما 

 يجب عليك تقديم المستندات التالية في كل األحوال. المشروع الذي تنوي تأسيسه.

 مهمة فيما يتعلق بتقديم طلبك: توجيهاتستجد أدناه  طلب الحصول على تصريح إقامة"."استمارة 

 ، قم بإدخال نفس المعلومات المدونة على تأشيرتك. "الغرض من اإلقامة في جمهورية ألمانيا االتحادية"في خانة  •

]أدخل هنا المهنة التي تريد أن تعمل     مزاولة عمل عمل حر كـ„   قم بإدخال،  „„العمل المراد مزاولته في خانة  •

)إذا كنت ترغب   1الفقرة  21فيها لحسابك الخاص[ و أنا أتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بموجب المادة 

  21في العمل لحسابك الخاص في مجال التجارة( أو أنا أتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بموجب المادة  

  (."مزاولة مهنة حرة) إذا كنت ترغب في  5الفقرة 

 من أجل ضمان فهم أفضل، قمنا بتصوير مقاطع النصوص المعنية المأخوذة من االستمارة في نهاية المستند. •

 جواز سفر ساري المفعول صادر في البلد األصلي.

 حديثة.  بيومتريةصورة 

 الخاصة بالسير الذاتية من موقع االتحاد األوروبي.  النماذج يمكنك تحميل إحدى كتابة سيرة ذاتية كاملة باللغة األلمانية.

الشهادات المدرسية والجامعية، شهادات العمل، شهادات خاصة بمؤهالت إضافية، شهادات التحكم في اللغات   إثبات المؤهالت:

إن هذه اإلثباتات مهمة للغاية إذا كان عملك    مالحظة: ق إلى اللغة األلمانية.األجنبية، باإلضافة إلى ترجمة لجميع هذه الوثائ

 بنا.  قاموس المهن الخاصيمكنك معرفة المهن التي تشترط مؤهالت معينة في . مؤهالت معينةالحر يتطلب 

 إثبات حصولك على ترخيص لمزاولة المهنة المطلوبة. 

إذا لم تتغير فكرة المشروع الذي تريد تأسيسه، يمكنك إيداع نفس خطة العمل التي  مالحظة:  إعداد خطة العمل باللغة األلمانية.

 قدمتها إلى السفارة أو القنصلية.

يجب عليك أن توضح في خطتك المالية أنك قادر على التكفل باحتياجاتك المعيشية   مالحظة: إعداد الخطة المالية باللغة األلمانية.

 ألف يورو سنويًا. 18إذا كنت تعول نفسك فقط، فال يجب أن يقل دخلك الصافي عن   (.تكبأسر تلك الخاصة )وكذلك

إذا كان لديك عمالء بالفعل، فيرجى تقديم الطلبيات التي حصلت عليها بصفتك صاحب   ينطبق فقط على أصحاب المهن الحرة:

 مهنة حرة.

مؤمنا لدى صناديق   تكونفي ألمانيا يمكنك أن   سيرافقونك إلى ألمانيا.إثبات امتالك لتأمين صحي لك وألفراد أسرتك الذين  

استعلم  لدى صناديق التامين الخاصة.  لكن في حال قدومك بتأشيرة، ال يمكنك تأمين نفسك إال التأمين القانونية أو الخاصة.

لديه، وال تتردد في طلب المش ستجد بعض   ورة في هذا الشأن.مبكًرا عن صندوق التأمين الصحي الذي تريد تأمين نفسك 

 .صناديق التأمين الصحيالمعلومات الخاصة بالتأمين الصحي في صفحة 

https://europa.eu/europass/en
https://www.krankenkassen.de/
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يجب عليك أيًضا تقديم إثبات على التكاليف الشهرية الستئجار أو دفع   إثبات إبرامك لعقد إيجار أو امتالكك لشقة أو منزل.

 تك أو منزلك، على سبيل المثال من خالل تقديم كشف حساب مصرفي حديث. أقساط شق

  195.000يجب أن تثبت حيازتك على ممتلكات ال تقل عن   عاًما:  45ينطبق فقط على األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  

 يمكنك إثبات ذلك من خالل:  يورو من أجل الحصول على معاش مناسب بعد تقاعدك.

 أمين على الحياة لدى صندوق تأمين الخاص، تأمين التقاعد أو ت •

 ممتلكات خاصة،  •

 استحقاقات المعاش التقاعدي أو •

 أصول متداولة •

جمهورية الدومينيكان وإندونيسيا وإيران واليابان والفلبين   لست ملزماً بإثبات ذلك إذا كنت مواطنا إلحدى الدول التالية:

 األمريكية.وسريالنكا وتركيا والواليات المتحدة 

يمكنك إثبات  إثبات أن مكان إقامتك الرئيسي يقع في المدينة أو المنطقة التي تقدمت فيها بطلب للحصول على تصريح إقامة.

 ذلك من خالل: 

 شهادة تسجيل السكن )تأكيد التسجيل( أو •

 عقد إيجار وإقرار من مالك السكن يؤكد فيه أنك انتقلت بالفعل إلى المسكن المؤجر. •

 

 

ومع ذلك، ال يمكننا ضمان صحة كل المعلومات واكتمالها نظًرا للتغيرات التي قد تطرأ   لقد قمنا بإعداد هذه القائمة بكل عناية وصدق.

 المختصة اقليميا للتحقق مما إذا كنت في حاجة إلى مستندات أخرى. األجانب يرجى مراجعة دائرة شؤون  على المتطلبات الحالية.
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 الحصول على تصريح إقامةطلب 
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