
خدمة الترحيب

مكتب ضرائب مدينة بريمن

توضيح حالة اإلقامة:

التسجيل في مكتب الضرائب: هل تريد العمل كمستقل في مدينة 
بريمن؟ نقدم لك نظرة عامة عن قواعد 

العمل في مدينة بريمن وألمانيا. 

»هل يمكنني العمل كمستقل في ألمانيا؟« 
هذا سؤال مهم للغاية.  يمكن أن تساعدك خدمة 
الترحيب في مدينة بريمن على التحقق من ذلك. 

الموظف المسئول:
Manuel Kühn

 مدير مشروعات خدمة الترحيب
لخدمة الشركات في مدينة بريمن 

هاتف: 477 399 163 0421  
manuel.kuehn@wfb-bremen.de

Schütting 8 خلف مبنى
 28195 Bremen

»ما الذي ينبغي علّى مراعاته عند دفع الضرائب؟«
يقدم مكتب الضرائب المساعدة في دفع الضرائب. 

ويمكنك أيًضا التقدم بطلب الحصول على رقمك 
الضريبي، الذي ستحتاجه إذا كنت تعمل كمستقل.

الموظف المسئول في مدينة بريمن:
Kai Uwe Rosenberg

هاتف: 364 95 361 0421
Bernd Bätjer

هاتف: 365 95 361 0421  

 الموظفة المسئولة في
مدينة بريمن الشمالية:

Josie Strobl
هاتف: 111 97 361 0421

  Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

egb@fa-hb.Bremen.de

يمكن أن يساعدك مستشار/مستشارة الضرائب مقابل دفع رسوم.

بريمن موظفون مستقلون في مدينة 
أرغب أن أكون مديًرا لنفسي، أرغب أن أكون مديرة لنفسي.

 يبدأ مكتب تنسيق اللغات بتنسيق دورات اللغة األلمانية للمهاجرين البالغين في مدينة بريمن: 
 www.zsb-drk-bremen.de >  |  welcometobremen.de >  |  familiennetz-bremen.de >

welcometobremen.de > :معلومات حول العمل كمستقل



 يبدأ مكتب تنسيق اللغات بتنسيق دورات اللغة األلمانية للمهاجرين البالغين في مدينة بريمن: 
 www.zsb-drk-bremen.de >  |  welcometobremen.de >  |  familiennetz-bremen.de >

welcometobremen.de > :معلومات حول العمل كمستقل

يقدم الجميع المساعدة لبعضهم عندما يكونون مرضى.
يحصل كل شخص في ألمانيا على المساعدة الطبية إذا كان 
مريًضا أو مصابًا. ويكون هذا بتكلفة مالية. وبالتالي فإن أي 
شخص يعمل كمستقل يعطي جزًءا من أرباحه لشركة تأمين 
صحي. تحدث إلى شركة التأمين الصحي الخاصة بك وقم 
بتسجيل عملك المستقل. بعد ذلك سوف يتم فحص نموذج 

تأمينك الصحي مع شركة التأمين الصحي الخاصة بك. 

www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/
Gruendungswissen/Versicherungen-Vorsorge/

Kranken-Pflegeversicherung/inhalt.html

»هل أحتاج إلى تسجيل النشاط التجاري؟«
كل شخص يريد أن يدير مشروًعا ما، يحتاج إلى تسجيل 

النشاط التجاري. هناك طرق مختلفة لتسجيل األنشطة 
التجارية. سوف نوضح ما هي الخيارات المتاحة لك:

جهة اتصال واحدة في خدمة رجال األعمال في مدينة بريمن
يمكن أن تساعدك خدمة الشركة في مدينة بريمن في تسجيل 

النشاط التجاري - بلغات مختلفة أيًضا. سوف يساعدك 
الموظف المسئول في تسجيل النشاط التجاري.

الموظفة المسئولة:
Agnes Knelangen

هاتف: 475 399 163 0421  
agnes.knelangen@wfb-bremen.de

Schütting 8 خلف مبنى
 28195 Bremen

 عبر اإلنترنت:
https://gewerbeauskunft.bremen.de/navigaweb

مكتب تسجيل األعمال
 Katharinenklosterhof 3

 28195 Bremen
هاتف: 361-88667 0421 

  Mo, Di, Do 8:00 - 12:00
gewerbemeldestelle@wah.bremen.de

STARTHAUS شركة

في Starthaus، سيتحدث إليك الموظفون حول فكرة 
تأسيسك وسيساعدونك ويعرفون المزيد من األشخاص الذين 

يمكنهم مساعدتك في بدء عملك في مدينة بريمن. كما يقدمون 
لك نصائح قيمة حول فكرتك وكيف يمكن تحسينها.

28195 Bremen |  Domshof 14/15
info@starthaus-bremen.de | 0421 96 00 372 :هاتف

غرفة الصناعات الحرفية متاحة لجميع الحرفيين:

جميع الحرفيين أعضاء في غرفة الصناعات الحرفية ويدفعون 
االشتراك. سوف تساعدك غرفة الصناعات الحرفية في ذلك.

 Carsten Isensee
28195 Bremen | Ansgaritorstr.  24

 isensee.carsten@hwk-bremen.de | 0421 30500-309 هاتف

بالنسبة للسيدات، هناك سيدات في العمل واألعمال:

هل أنِت أنثى وتريدين البدء في العمل كمستقلة؟ يسعد 
موظفي العمل واألعمال بمساعدتِك. سوف يتحدثون معك 
عن الميزات الخاصة للشركات الناشئة من قبل السيدات 

وعن الخطوات المهمة لتأسيس عملك المستقل بنجاح.

Susanne Bukta
28195 Bremen | Knochenhauerstraße 20-25 

susanne.bukta@faw-bremen.de |  0421 16937 16 :هاتف

توجد غرفة تجارية لجميع الشركات األخرى:

هل تقوم بتسجيل األعمال؟ يقدم لك موظفو الغرفة التجارية 
الدعم لكثير من األسئلة. على سبيل المثال، تساعد الغرفة 

التجارية في استيراد البضائع من الخارج.

Piet de Boer
28195 Bremen | Am Markt 13 

deboer@handelskammer-bremen.de |  0421 36 37 264 :هاتف

سوف تحصل في مدينة بريمن على دعم في طريقك 
إلى العمل كمستقل. تقدم العديد من األماكن مجموعة 

واسعة من الخدمات لمساعدتك في طريقك.  تأمينك الصحي

مكتب تسجيل النشاط التجاري في مدينة بريمن 

التسجيل في التأمين الصحي:

تسجيل األنشطة التجارية:

STARTHAUS
مبادرة


