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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

 طلب تأشيرة لمزاولة عمل حر في ألمانيا لدى السفارة أو القنصلية األلمانية في البلد األصلي 

إلى السفارة أو القنصلية    شخصيًابصفتك مواطنًا من إحدى الدول غير العضوة في االتحاد األوروبي، يجب عليك تقديم الوثائق التالية  

لذلك من المهم أن تأخذ معك جميع الوثائق المطلوبة عند  األلمانية في بلدك األصلي من أجل الحصول على تأشيرة دخول إلى ألمانيا.

يجب عليك تقديم النسخ األصلية للوثائق المطلوبة  مالحظة مهمة:  ابلة الشخصية حتى ال تضطر إلى أخذ مواعيد أخرى. حلول موعد المق

باإلضافة إلى ذلك يجب تقديم ترجمة رسمية إلى اللغة األلمانية للوثائق المحررة بلغة   باإلضافة إلى صورتين طبق األصل لكل وثيقة! 

 أخرى.

يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول  مالحظة: نسختين للصفحة التي تحتوي على الصورة.جواز سفر موقّع باليد مع  

 لمدة ثالثة أشهر على األقل بعد انتهاء صالحية التأشيرة.

استمارة طلب الحصول على تأشيرة وطنية تحمل جميع المعلومات المطلوبة باللغة األلمانية أو اإلنجليزية وموقعة شخصيًا من  

 مهمة فيما يتعلق بتقديم طلبك:  توجيهاتستجد أدناه  الطلب. طرف مقدم

ة وطنيةيمكنك استخدام استمارة  • االستمارة اإللكترونية لطلب رخصة  أو  PDF بتنسيق   طلب الحصول عىل تأشير

األمد    طويلة  الموقع    الخاصة    VIDEX  –إقامة  من  وطباعتها  ملؤها  يمكنك  والتي  األلمانية،  الخارجية  بوزارة 

ندعوك إلى زيارة الموقع االلكتروني الخاص بالسفارة األلمانية لمعرفة اإلجراءات الذي يجب   اإللكتروني مباشرة.

الشأن. هذا  في  بها  القيام  الطلب  عليك  استمارة  استخدام  تشترط  الخارج  في  األلمانية  البعثات  بعض  إن  حيث 

 .وزارة الخارجية األلمانيةارة موقع في بلدك، قم بزيألمانيا لمعرفة عنوان الموقع اإللكتروني لسفارة  اإللكترونية.

 ."العمل„   ، قم بإدخالالغرض من اإلقامة في جمهورية ألمانيا االتحادية"„ في خانة •

]أدخل هنا المهنة    مزاولة عمل حر كـ„   قم بإدخال، „مزاولته إذا كان هذا ينطبق عليك„العمل المراد  في خانة •

الفقرة   21أنا أتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بموجب المادة و   التي تريد أن تعمل فيها لحسابك الخاص[ 

أنا أتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة )إذا كنت ترغب في العمل لحسابك الخاص في مجال التجارة( أو    1

  ".) إذا كنت ترغب في مزاولة مهنة حرة( 5الفقرة   21بموجب المادة 

وفي    “ألمانيا„تاريخ وصولك المحتمل إلى      في خانة  ، قم بإدخال"مدة اإلقامة المخطط لها في إلمانيا"في خانة   •

 ."أنوي اإلقامة لمدة غير محدودة"أي    خانة

من أجل ضمان فهم أفضل، قمنا بتصوير مقاطع النصوص المعنية المأخوذة من االستمارة واالستمارة اإللكترونية   •

 في نهاية المستند. 

 ثالث صور شخصية حديثة ومتطابقة تماما بخلفية بيضاء.

 المفعول في البلد الذي تقدم فيه طلبك )إذا لم تكن من مواطني الدولة التي تقدم فيها طلبك(. تصريح اإلقامة الخاص بك ساري 

  180: يجب أن يكون التأمين الصحي ساري المفعول لمدة  مالحظة تأمين صحي ساري المفعول في ألمانيا.ل  امتالككإثبات  

 . الوصوليوًما على األقل من تاريخ 

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

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

إن هذه اإلثباتات مهمة للغاية إذا كان عملك    مالحظة: افة إلى ترجمة لجميع هذه الوثائق إلى اللغة األلمانية.األجنبية، باإلض

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

 إعداد خطة العمل باللغة األلمانية.

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://www.auswaertiges-amt.de/en/about-us/auslandsvertretungen/deutsche-auslandsvertretungen
https://europa.eu/europass/en
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يجب عليك أن توضح في خطتك المالية أنك قادر على التكفل باحتياجاتك المعيشية   مالحظة: باللغة األلمانية.إعداد الخطة المالية  

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

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

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

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

 ممتلكات خاصة،  •

 حقوق متعلقة بالمعاش التقاعدي أو •

 أصول متداولة •

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

 وسريالنكا وتركيا والواليات المتحدة األمريكية.

  مالحظة: لست ملزماً بتقديم هذه القائمة إال إذا كنت تريد تأسيس شركتك مع أشخاص آخرين. قائمة المساهمين.

 يورو والتي يمكنك دفعها بعملتك المحلية. 75المقدرة بـ  رسوم التأشيرة

 

 

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

 على المتطلبات الحالية. 

 لية األلمانية احتياطاً لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي وثائق أخرى. ندعوك لزيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالسفارة أو القنص
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 طلب الحصول على تأشيرة وطنية

 

 

 

VIDEX 
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