
مصلحة الضرائب في بريمرهافنخدمة الترحيب
التسجيل لدى مصلحة الضرائببيان حالة اإلقامة:

 هل ترغب في ممارسة العمل الحر في بريمرهافن؟ 
سوف نقدم إليك نبذًة بشأن القواعد السارية بشأن ذلك في بريمرهافن وألمانيا. 

"هل يجوز لي ممارسة العمل الحر في ألمانيا؟" 
هذا السؤاُل مهٌم للغاية. خدمة الترحيب في بريمن 

وبريمرهافن يمكنها أن تساعدك على تبيُّن ذلك. 

مسؤول االتصال الخاص بك:
مانويل كون

مدير مشاريع خدمة الترحيب
في خدمة المؤسسات في بريمن 

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

Hinter dem Schütting 8
28195 Bremen

"ما الذي يجب علّي االلتزام به عند دفع الضرائب؟"
تقدم مصلحة الضرائب المساعدة بشأن الضرائب. هناك أيًضا يمكنك تقديم طلب 
من أجل الحصول على رقم ضريبي؛ ألنك بحاجة إليه عند ممارسة العمل الحر.

مسؤول االتصال الخاص بك في بريمرهافن:
آندرياس كلنجنبرج

 هاتف: 247 99 596 0471
andreas.klingenberg@finanzamtbremerhaven.bremen.de

Rickmerstraße 90
27568 Bremerhaven

يمكنك االستعانة بمستشار ضريبي مقابل أتعاب.

العمل الحر في بريمرهافن

أَودُّ أن أكوَن مديَر نفسي!!

 المكتب التنسيقي للغات يبدأ وينسق دورات اللغة األلمانية للمهاجرين البالغين والهجرة إلى والية بريمن:  
www.zsb-drk-bremen.de >  |  welcometobremerhaven.de >  |  familiennetz-bremen.de > 

 welcometobremerhaven.de >  :معلومات حول العمل الحر

mailto:manuel.kuehn%40wfb-bremen.de?subject=
mailto:andreas.klingenberg%40finanzamtbremerhaven.bremen.de?subject=
https://www.zsb-drk-bremen.de/koordinationsstelle-sprache/%20
https://www.welcometobremerhaven.de
https://familiennetz-bremen.de/veranstaltungen/koordinationsstelle-sprache-des-landes-bremen/%20
https://www.welcometobremerhaven.de


كلٌ يساعد اآلخَر عند المرض.
في ألمانيا، تتوفر المساعدة الطبية ألي شخٍص مريض أو ُمَصاب. لكن هذا 

 يكلف أموااًل. 
َمن يمارس العمل الحر، يقتطع للتأمين الصحي جزًءا من أرباحه. تواصل مع 
التأمين الصحي الخاص بك وسجل عملك الحر لديه.  وبعد ذلك، يتم التحقق 

من نموذج التأمين الخاص بك باالشتراك مع التأمين الصحي الخاص بك. 

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

Vorsorge/Kranken-Pflegeversicherung/inhalt.html

 „هل يلزمني تسجيل النشاط التجاري“
أي شخص يرغب في ممارسة نشاط تجاري يلزمه 

تسجيل النشاط التجاري. ثمة طرق مختلفة لتسجيل النشاط 
التجاري. سوف نستعرض لك الطرق المتاحة لك:

مكتب تسجيل النشاط التجاري:
مكتب المواطنين وسط

 هاتف: 70 34 590 0471 
27568 Bremerhaven | Am Alten Hafen 118

 مكتب المواطنين شمال
هاتف: 70 34 590 0471

27576 Bremerhaven | Hinrich-Schmalfeldt-Straße 30

 تسجيل النشاط التجاري عبر اإلنترنت 
https://navigaweb.de/bremerhaven

 مسؤول اتصال موحد على مستوى والية بريمن
 في خدمة المؤسسات في بريمرهافن

سوف يساعدك مسؤول االتصال الموحد على تسجيل النشاط التجاري.

هاتف: 475 399 163 0421
office@ea.bremen.de

مبادرة شركة STARTHAUS في بريمرهافن
في بريمرهافن ثمة تنسيق بين ثالثة شركاء هم 

مركز تنمية األعمال في والية بريمن ش. ذ. م. م. )afz(، شركة 
بريمرهافن لتنمية االستثمار وتطوير المدينة BIS ش. ذ. م. م.، 

وشركة Starthaus Bremen & Bremerhaven )قسم في 
 STARTHAUS وهم تحت مظلة مبادرة شركة ،)BAB شركة

في بريمرهافن ويدعمون الطريق إلى العمل الحر. 

مبادرة شركة Starthaus في بريمرهافن
27576 Bremerhaven | Uhlandstraße 25

 info@starthaus-bremerhaven.de | 0471 418 915 80 :هاتف 
www.starthaus-bremerhaven.de

مركز تنمية األعمال في والية بريمن ش. ذ. م. م.

25768 Bremerhaven | Erich-Koch-Weser-Platz 1
مونيكا كوته

monica.kotte@afznet.de | 0471 983 99 13 :هاتف 
فيفيان هاينريش

  vivien.heinrich@afznet.de | 0471 983 99 75 :هاتف
الرس ميكياليت

 lars.mickeleit@afznet.de | 0471 983 99 56 :هاتف

الغرفة التجارية في بريمن - غرفة الصناعة والتجارة في 
بريمن وبريمرهافن

27570 Bremerhaven | Friedrich-Ebert-Straße 6
service@handelskammer-bremen.de | 0471 924 600 :هاتف

 الغرفة التجارية في بريمن – 
مكنب الخدمات في بريمرهافن

Barkhausenstraße 4 / 27568 Bremerhaven
timeport 3

hwk-bremerhaven@hwk-bremen.de | 0471 972 49-0 :هاتف

في بريمرهافن

STARTHAUS مبادرة شركة

يتوفر لك في بريمرهافن الدعم من أجل الوصول إلى العمل الحر. ثمة 
عدة جهات توفر عرًضا كبيًرا من شأنه مساعدتك على بلوغ غايتك. 

التأمين الصحي الخاص بك

مكتب تسجيل النشاط التجاري في بريمرهافن 

التسجيل في التأمين الصحي:

تسجيل النشاط التجاري
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