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 سلسلة الندوات عبر اإلنترنت

» لعمل الحرا ساسياتأ  « 

" سوف تحصل لعمل المستقل ل اتاألساسي من خمسة أجزاء " ات المكونةفي سلسلة الندو

 ينبغيعمل الحر. ء وعي أو إنشاب المال على أساس تطأولية إلمكانيات كسعلى نظرة 

وتصريح  رحيل مؤقتلتيقاف اإو ؤقتالم مناقشة هذه االحتماالت فيما يتعلق بتصريح اإلقامة

.اإلقامة  

   ,ةألشخاص الذين لهم تاريخ في الهجرتستهدف األحداث ا هذه سلسلة الندوات

:ي بينعبارة عن مشروع تعاونوهي   

 مشروع

Resonanzboden // House of Resources Magdeburg (برعاية .lkj)  ساكسونيا أنهالت

 بالتعاون مع الشركة األجنبية ساكسونيا أنهالت

 ومشروع

EMI الخاص بـ ePlan Consult GmbH. 

و  الرابعةالندوتين  بحضوركندوات فردية. نوصي  ولى الثانية والثالثةاأل يمكن أيًضا حضور الندوات

.واحدة دفعة( في 1/2)خطة العمل الجزء  الخامسة   

الندوات باللغات العربية والفارسية واأللمانية. إذا كنت بحاجة إلى لغات أخرى ، فيرجى  تقام

.ي الوقت المناسب ويمكننا معرفة ما إذا كان بإمكاننا تنظيم لغات أخرىاالتصال بنا ف  

.الندوات عبر اإلنترنت وهي مجانية تقام   

: حدث علىيرجى التسجيل حتى ثالثة أيام قبل ال  

Microsoft Forms  ( نماذج مايكروسوفت ) 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ut6upru5MkqaBG2Cjh_199z3ejVDZmVOrsk8wtaq-GxUQkdOU1ZYOVpXNEFMRFRZOVJXT0pJUEhaMS4u
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 مواضيع الندوة ومواعيدها

1الجزء   

مساًء / ندوة زووم 00: 6-00: 4/  24.03.2021األربعاء   

ما الذي أحتاج إلى معرفته؟ -العمل المستقل أو العمل الحر   

2الجزء    

مساًء / ندوة زووم 00: 6-00: 2021/4مايو  12األربعاء    

الفواتير والضرائب -! مساعدةبيروقراطية ،   

3الجزء   

مساًء / ندوة زووم 00: 6-00: 4/  18.08.2021األربعاء    

  مساحة مفتوحة -الحر  عمليعملي المستقل ، 
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 الجزء 4

ووممساًء / ندوة ز 00: 6-00: 2021/4أكتوبر  20األربعاء    

(1 القسم) خطة العمل -فكرتي على الورق  نقل  

 الجزء 5

مساًء / ندوة زووم 00: 6-00: 2021/4نوفمبر  16الثالثاء   

(2 القسمخطة العمل ) -الحساب!  توضيحأرقام ، إلى  تحويلها واآلن  

 

 

 محتوى الندوة 

1الجزء   

مساًء / ندوة زووم 00: 6-00: 4/  24.03.2021األربعاء   

ما الذي أحتاج إلى معرفته؟ -العمل المستقل أو العمل الحر   

التجاري؟ في هذه الندوة هو الفرق بين العمل الحر أو ؟ ولكن ما طوعي على اساسالمشاركة 

التي تنطبق  القوانينسيناقش  ,، كل شخص يرغب في كسب أموال إضافية بالتزامهاألساسية

اإلقامة.حق وكيف يرتبط ذلك ب الجانبيفيما يتعلق بالعمل الرئيسي و  

ستحقاقات من إلفي إيصال ائب المدخول المعفي من الضراعلى وجه التحديد ، يتعلق األمر ب

وكذلك اإلجراءات الالزمة للتسجيل في مكتب  (الجوب سنتر) قبل وكالة التوظيف ومركز العمل

.التجارة والضرائب   

 

 الجزء 2

مساًء / ندوة زووم 00: 6-00: 2021/4مايو  12األربعاء   

الفواتير والضرائب -! المساعدةبيروقراطية ،   

، خاصة ذا ينتظرني و العمل الحر ، لكنني ال أعرف ماالخاص أ يلقد تم اتخاذ قرار العمل لحساب

الذي يجب  ثباتاتاإلزامات التي علّي وما هو فيما يتعلق بمكتب الضرائب والضرائب. ما هي االلت

، ولكن قبل كل شيء ما الذي يتعين علي دفعه ومتى؟ اعلّي تقديمه  

حول أساسيات قانون الضرائب ونصائح حول مسك الدفاتر والمحاسبة.  حافزتقدم ورشة العمل 

حول  ال توجد مشورة ضريبية أو قانونية محددة ، فقط مقدمة موجزة لألسئلة األكثر شيوًعا

.الموضوعات المذكورة   

   

 الجزء 3

مساًء / ندوة زووم 00: 6-00: 4/  18.08.2021األربعاء   

مساحة مفتوحة -الحر  عمليعملي المستقل ،   

. لسوء الحظ ، ما زلت ال أعرف كيفية الحرأو  المستقللدي فكرة تقريبية في ذهني لبدء عملي 

.يم فكرتي وما إذا كان ينبغي علي متابعتهاتقي  

بشكل  سيسأالت مرشدمع دي الفرصة لمناقشة فكرتي ل (اجتماع) المساحة المفتوحة في

.منه حول فكرتي األولية المالحظاتوتلقي  منفرد و سري   

ا فرصة لتبادل األفكار والتواصل مع أشخاص آخرين مهتمين ببدء عمل تجاري في هناك أيضً 

  .مجموعة صغيرة فيما يتعلق بأفكاري حول العمل الحر
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كل خاص حول الشبكات: يسأل العديد من مؤسسي المستقبل مثير لالهتمام بشما هو 

.أنفسهم نفس األسئلة أو يواجهون مشاكل مماثلة  

 

4   الجزء

ووممساًء / ندوة ز 00: 6-00: 2021/4أكتوبر  20األربعاء   

(1 سمقال)خطة العمل  -فكرتي على الورق  نقل  

. لسوء الحظ ، ما زلت ال أعرف كيفية الحرأو  المستقللدي فكرة تقريبية في ذهني لبدء عملي 

.يم فكرتي وما إذا كان ينبغي علي متابعتهاتقي  

بشكل  سيسأالت مرشدمع دي الفرصة لمناقشة فكرتي ل (اجتماع) المساحة المفتوحة في

.منه حول فكرتي األولية المالحظاتوتلقي  منفرد و سري   

ا فرصة لتبادل األفكار والتواصل مع أشخاص آخرين مهتمين ببدء عمل تجاري في هناك أيضً 

  .مجموعة صغيرة فيما يتعلق بأفكاري حول العمل الحر
 

كل خاص حول الشبكات: يسأل العديد من مؤسسي المستقبل مثير لالهتمام بشما هو 

.أنفسهم نفس األسئلة أو يواجهون مشاكل مماثلة   

 الجزء 5

مساًء / ندوة زووم 00: 6-00: 2021/4نوفمبر  16الثالثاء   

(2 لقسماخطة العمل ) -الحساب!  توضيحأرقام ، إلى  تحويلها واآلن  

 نني كسبمفهوم العمل موجود وأريد أن أعرف مدى اقتصادية فكرتي. بمعنى آخر ، هل يمك

؟لربح منهالمال أو تحقيق ا  

مًعا مصطلحات مثل الدخل والمصروفات واألرباح ومتطلبات رأس المال والربحية  نستخرج

والسيولة أو باختصار: ما مقدار األموال التي أحتاجها للبدء وكم لدي في حسابي في نهاية 

.الشهر؟ يجب توضيح كيف أقوم بتقييم ربحية فكرتي وما يجب علي مراعاته  

ل والمصروفات وكذلك الدخأخذ سوف نحسب األرباح المحتملة مع  على سبيل المثال ،

الربح مقابل تكلفة  مقاصةأو تحقق من الواقع . في نهاية اليوم ، هناك االعتبار عين في الضرائب

.المعيشة الخاصة بك: اإليجار ، والكهرباء ، ونفقات المالبس ، إلخ  

 
 


