
 

ىر آنچو باید در مورد اقامت و راه اندازی کسب و کار 

 در آلمان بدانید

 

داسای ؽشکت ّ کغت ّ  تْاًذ   هی هلیت ّ ًژادی ثب ُش  ُش ؽخقی هجك لْاًیي البهتی کؾْس آلوبى،

هذیش ارشایی ایي ؽشکت، اگشفبلذ البهت آلوبى ثبؽذ، ثبیذ ثشای اخز البهت ایي   دس آلوبى ثبؽذ، ّلی کبس

الذام ًوبیذ. ُوچٌیي عبیش فبصجبى ؽشکت )عِبهذاساى( ًیض اگش چٌبًچَ توبیل ثَ صنْس دس آلوبى ّ  کؾْس

الذام ًوبیٌذ. ثَ ایي  البهت آلوبى ثبیغت ثشای اخز  هی هبٍ داؽتَ ثبؽٌذ 3ثیؾتش اص  اًزبم کبسُبی ارشایی

 Aufenthaltserlaubnis für selbständige) .ؽْد  گفتَ هی اؽتغبلی خْدص ًْع ًْع البهت، البهت ا

Tätigkeit) 

اگش کبسآفشیي اص کؾْسی خبسد اص اتضبدیَ اسّپب لقذ ؽشّع کغت ّ کبس خْد دس آلوبى سا داؽتَ ثبؽذ، یب ایٌکَ 

آلوبى الذام کٌذ تب اص لضبظ ثبیغت ثشای دسیبفت البهت  ای دس آلوبى داؽتَ ثبؽذ، هی توبیل ثَ افتتبس ؽؼجَ

هزبص ثَ اًزبم فؼبلیت التقبدی دس ایي کؾْس ثبؽذ. اکخش ایي کبسآفشیٌبى ثبیذ دسخْاعت خْداؽتغبلی   لبًًْی

ُبی آلوبى دس کؾْس صادگبٍ خْد اسائَ دٌُذ. تٌِب تؼذاد هضذّدی اص  خْد سا اص هشیك عفبست یب کٌغْل

ثذّى ّیضا  ثبؽٌذ کَ ثشای عفش ثَ آلوبى رِت کغت ّ کبس خْد   ُبی خبسد اص اتضبدیَ اسّپب هزبص هی کؾْس

ّاسد آلوبى ؽًْذ هبًٌذ اعتشالیب، اعشائیل، کبًبدا، ًیْ صیلٌذ، کشٍ رٌْثی، ّ آهشیکب کَ صتی افشاد همین ُویي 

 ثبؽٌذ  آلوبى هی  دس آلوبى ًیبصهٌذ دسیبفت البهت لبًًْی  ُب ًیض ثشای کبس ّ صًذگی کؾْس

  ؽشّه صیش ثشآّسدٍ ؽْد گشدد کَ   ثَ ؽخـ کبسآفشیي اُذا هی  ست لبًْى صهبًیالبهت ثَ فْ

 ثشای کغت ّ کبس هْسد ًظش دس هٌطمَ ّرْد داؽتَ ثبؽذ. ثَ ػٌْاى هخبل ،  هٌبفغ التصبدی یب ًیبصی ثْهی

هوکي اعت هٌطمَ ای اص ّرْد یک ًْع کغت ّ کبس خبؿ هخل ُتل اؽجبع ؽذٍ ثبؽذ ّ توبیلی ثشای رزة 

 عشهبیَ گزاس دس ایي صهیٌَ ًذاؽتَ ثبؽذ

 یب ظشفیت ثبلمٍْ ثبال ثشای کغت ّ کبس ّ عشهبیَ گزاسی هْسد ًظش ّرْد داؽتَ  ُبی هثجت التصبدی پیبهذ

 ،)ای دس آیٌذٍ لبثلیت اعتخذام افشاد صیبدی سا داؽتَ ثبؽذ ثبؽذ. )ثَ ػٌْاى هخبل، هوکي اعت ایذٍ

 شیي تنویي ؽذٍ ثبؽذ. )کبسآفشیي ثبیذ تْاى هبلی ارشای ایذٍ کبسآف تبهیي هبلی کست ّ کبس ّ صًذگی

 )خْد ّ خبًْادٍ خْد سا داسا ثبؽذ  ُبی ؽخقی کبسی خْد ّ ًیض تبهیي ُضیٌَ
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 ثٌبثشیي ثیضیٌظ پلٌی ثَ ؽوب اربصٍ البهت آلوبى سا خْاُذ داد کَ ثتْاًذ خقْفیبت فْق سا تبهیي ًوبیذ.

 تْاى ثَ فْست صیش ًبم گزاسی کشد. اخز البهت آلوبى سا هیُبی تبحیش گزاس ثشای  افْال فبکتْس

  پیؾیٌَ تضقیلی ؽخـ کبسآفشیي / عشهبیَ گزاس، هغلوبً تضقیالت آکبدهیک ثَ ػٌْاى یک اهتیبص ثشای اخز

 هیؾْد.  البهت آلوبى تلمی

 یب آلوبًی  اًگلیغی  ثَ صثبى خبسری  آگبُی  

 َثَ ػٌْاى یک فبکتْس ثغیبس هِن ثشای اخز البهت آلوبى تلمیاِی فبصت کغت ّ کبس ًیض  عبثمَ کبسی ّ صشف  

  هیؾْد. ثَ خقْؿ اگش ایي عبثمَ کبسی ثب هشس ّ ثشًبهَ کبسی ؽخـ ثضسگبى دس آلوبى هٌطجك ثبؽذ.

  ُوچٌیي هْفمیت کبسی ّ گشدػ هبلی خْة ؽشکت ایشاًی

 ثبؽذ ثَ ّیژٍ   تنویي اخز البهت هیُبی ثغیبس هِن ثشای   دیگش اص ّیژگی  تؼبهالت تزبسی ثیي الوللی یکی

ثبؽذ. التقبِد فبدسات هضْس آلوبى ُوْاسٍ ثَ   اسّپبیی ّ ػلی الخقْؿ آلوبًی ُبی  اگش ایي تؼبهالت ثب ؽشکت

ثبؽذ ّ ایي تؼبهالت التقبدی هقذالی ثش تْاًبیی   دًجبل رزة خشیذاساى ػوذٍ هضقْالت توبم ؽذٍ خْد هی

 ثبؽذ.  کؾْس آلوبى هی کبس آفشیي ثشای تبهیي ایي ًیبص

 ُبی تؼییي کٌٌذٍ ثشای تنویي گشفتي البهت آلوبى  دیگش اص ؽبخقَ  هیضاى عشهبیَ گزاسی دس آلوبى یکی

ثیضیٌظ پلي ثیؾتش ثبؽذ،   ثبؽذ، ُش چَ هیضاى عشهبیَ گزاسی دس اثتذا ّ گشدػ هبلی ثشًبهَ سیضی هبلی  هی

 ؽبًظ اخز البهت ًیض ثیؾتش خْاُذ ثْد.

 دیگش اص فبکتْس ُبعت. ؽشکت   بیَ اّلیَ ؽشکت ثب هغئْلیت هضذّد دس آلوبى ًیض یکیهیضاى عشهGmbH 

ًقف ایي   ؽوب هیتْاًذ دس اصای هغئْلیت هضذّد ثیغت ّ پٌذ ُضاس یْسّیی ثب دّاصدٍ ُضاس ّ پبًقذ یْسّ یؼٌی

 یب ثب هجبلغ ثبالتش افتتبس ؽْد. هجلغ 

 ُبی اخز البهت دس آلوبى ثَ صغبة هیبیذ،  اص هِوتشیي ؽبخقَ  هیضاى اعتخذام ًیشّی کبس، ثَ ػٌْاى یکی

دس عطش هضذّدی ثبؽذ. ایي اعتخذام هیتْاًذ دس اثتذا یب دس عبل دّم ّ عْم  فشّػ صتی اگش هیضاى خشیذ ّ 

فْست ثگیشد. دس کّل ُش چَ چؾن اًذاص اعتخذام ًیشِّی کبس ثَ فْست ثبلفؼل ّ ثبلمٍْ ثیؾتش ثبؽذ، ؽبًظ 

 ثبالتش خْاُذ ثْد.البهت 

 َُبِی هْسد اسصیبثی تلمی دیگش اص فبکتْس  ُبی کبسآهْصِی کؾْس آلوبى یکی هیضاى آهْصػ ًیشّی کبس دس ثشًبه  

 هیؾْد.

  َهیضاى عِن ؽشکت آیٌذٍ ؽوب دس ًْ آّسی ّ تضمیك ًیض یک فبکتْس ثغیبس رزاة ثشای کؾْس آلوبى اعت ک

 سا تب صذّدی رجشاى کٌذ. هیتْاًذ احشات عِْئ عشهبیَ گزاسی ًبکبفی

ُبی ثبال ثَ یک رب دس یک  فبکتْس  توبهی الصم ًیستؽْین، ثشای اخز البهت آلوبى  دس پبیبى یبد آّس هی

ُب داسای ّصى خبؿ خْد دس هٌطمَ هؾخقی اص آلوبى  ثیضیٌظ پلي تبهیي ؽْد. ُش کذام اص ایي فبکتْس

صبل  شّع ثیضیٌظ اخز البهت کبس آفشیي سا تبهیي ًوْد. ثبؽذ کَ ثبیذ ثب یک آًبلیض دسعِت هکبًی ثشای ؽ  هی

َِ اػطبی البهت آلوبى سا ثَ فبصجبى عشهبیَ ثش ػِذ داسًذ  ُبیی ثبیذ دیذ چَ عبصهبى  :ّظیف

، اداسٍ تْعؼَ کغت ّ  Ausländerbehörde اداسٍ اهْس هِبرشاى ُبی چِبس عبصهبى ثَ ًبم  ثَ هْس کلی

دس کؾْس آلوبى هغئْل  Botschaft  عفبست آلوبى ، ّ IHK،اداسٍ اتبق ثبصسگبًی Wirtschaftsförderung کبس

ثَ ًْثَ  عبصهبى  ۴ثبؽٌذ. ًظش ُش کذام اص ایي   هی البهت آلوبى پشداصػ اهالػبت ّ هذاسک ؽوب ثشای اخز

ثَ ایي فْست اعت کَ هذاسک دس اثتذا   هغیش لبًًْی ثبؽذ.  خْد دس هغیش دسیبفت البهت ثغیبس هِن هی

عبصهبى دیگش هْسد ثشسعی ًِبیی لشاس  3گشدد ّ عپظ تْعو   تْعو عفبست آلوبى پشداصػ اّلیَ هی

گیشد، ّ دس ًِبیت اداسٍ اهْس هِبرشیي ثَ ػٌْاى آخشیي هشرغ تقوین گیشی، تقوین ًِبیی سا اػالم   هی

ُبی ریقالس سا ثشای  غت ّ کبس ؽوب ثَ چَ فْست تذّیي گشدد کَ عبصهبىهغلوبً ایٌکَ هشس ک .ًوبیذ  هی

اػطبی البهت ثَ ؽوب هتمبػذ کٌذ، ّ ایٌکَ کذام هٌطمَ، ؽِش ّ ایبالت ثشای ایذٍ ؽوب چَ اص لضبظ اصتوبل 

ثبؽذ، ّ دس ًِبیت ایٌکَ هذاسک البهتی ؽوب ثَ چَ   هٌبعت تش هی  پزیشػ ّ چَ اص لضبظ ُضیٌَ صًذگی

دس کٌبس ایي هْاسد،  .ثبؽذ  ای تِیَ ّ اسائَ ؽْد، ًیبصهٌذ تزشثَ ّ داًؼ هکفی دس ایي صهیٌَ هی ّ ؽیٍْفْست 

یب   ُبی ریشثو، ُویؾَ ثَ ػٌْاى فبکتْسی ثغیبس هِن دس تضمك داؽتي اػتجبس ّ استجبهبت لْی دس عبصهبى

 تغِیل فشایٌذ اخز البهت تبحیش گزاس ثْدٍ اًذ.
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ؽشهی کَ دس ثبال ثَ آى اؽبسٍ ؽذ   الزکش ثشسعی ایي هغبلَ اعت کَ آیب عَُبی فْق  ّظیفَ عبصهبى 

 گیشد  ؽًْذ یب خیش. ثَ ایي هٌظْس هْاسد ریل هْسد ثشسعی لشاس هی  تبهیي هی

 ثْدى ایذٍ کغت ّ کبس،  ثشسعی ػولی 

 ،تزشثَ ّ پیؾیٌَ کبسی عشهبیَ گزاس ّ کبسآفشیي 

 هیضاى عشهبیَ گزاسی ّ دس دعتشط ثْدى عشهبی،َ 

 دس هٌطمَ هْسد ًظش ّ آهْصػ کبسهٌذاى،  تبحیش ثش هیضاى اؽتغبل صایی 

 هؾبسکت دس ًْآّسی، تضمیك، ّ تْعؼَ دس آلوبى. 

ثب دس ًظش گشفتي  -ُبی ؽوب سا  کَ ایذٍ  ثبؽذ ایي ثبیذ آلوبى دس ؽوب  تْعؼَ التقبدی  تین  ّظیفَ افلی

 ّ ثَ ؽوب دس ارشای ایي هشس یبسی ثشعبًذدس لبلت یک هشس کغت ّ کبس لْی هذّى کشدٍ  ؽشایو فْق

تنویي کغت البهت هؾتشیبى ّ دس هشصلَ ثؼذ کوک ثَ آًِب دس ارشای  ثبیذ ثٌبثشیي ُذف دس هشصلَ اّل.

 .ثبؽذ  ُبی تخققی کغت ّ کبسؽبى ًَ تٌِب ثَ ػٌْاى یک هؾبّس ثلکَ دس ًمؼ یک هزشی هی ثشًبهَ

 اص دیذ اداسٍ هِبخشت،کبسآفشیي کیست؟

 

 :ؽًْذ چٌبًچَ  کبسآفشیي ؽٌبختَ هی فبصجبى کغت ّ کبس دس خبسد اص آلوبى 

 تزبست هغتملی ثبؽٌذ، عفبصت ُش ًْ 

 ؽشیک تزبسی یک کغت ّ کبس لْی ثبؽٌذ، 

 ؽشکبی هذیشیت یک ؽشکت هؾبسکتی )ّ ًَ کبسهٌذ آى( ثبؽٌذ، 

ثَ هْس کّل سیغک ارشایی ّ هذیش ارشایی یب کبسهٌذاى هذیشیتی ثب هغئْلیت کبهل دس آى ؽشکت ثبؽٌذ کَ  

 .ُب ثبؽذ ؽشکت هتْرَ آى  هبلی

 

 

 



 ؽْد،  صنْس ثیضیٌغی دس آلوبى ثَ دّ دعتَ تمغین هی

 اقامت آلمان / حضور کوتاه مدت

هبٍ ثب آلوبى سفت ّ آهذ  ۶هبٍ( دس هْل  3کْتبٍ )کوتش اص   ُبی صهبًی ثبصٍ  افشادی کَ ثَ فْست هتٌبّة ّلی

 ۵هبٍ تب  ۶الذام ًوبیٌذ کَ هیتْاًذ ثیي ( business visa type C ) هْلتیپلداسًذ، ثبیذ ثشای ّیضای ثبصسگبًی 

 عبل اػتجبس داؽتَ ثبؽذ. 

اص ّیضا سا اص   ثبیغت اهویٌبى صبفل ًوبییذ کَ ًْع دسعتی  ف کبسی، هیلجل اص ّسّد ثَ آلوبى ثب ُش ُذ

گشدًذ.   تمغین هی C  ،B  ،A  ّ D دعتَ ۴ُبی ؽیٌگي ثَ  کٌیذ. دس کّل ّیضا  عفبست آلوبى دسخْاعت هی

 ّیضای ثیضیٌغی هؼوْالً اص ًْع ثبؽذ. Multiple یب ، ّ  Single   ،Double  خْد هوکي اعت C ّیضای ًْع

 multiple C یب single C ثبؽذ  هی.  

دُذ کَ ثشای اًزبم اهْس کغت ّ کبس خْد ثَ آلوبى عفش   ثَ ؽوب ایي اهکبى سا هی ُش ًْع ّیضای کبسی آلوبى

ُب یب کٌفشاًظ ُب،  هاللبت ثب هؾتشیبى یب ؽشکبی تزبسی، صنْس دس عویٌبستْاًذ ؽبهل   ًوبییذ. ایي اهْس هی

 .ُب ّ عبیش اهْس کبسی ثبؽذ دس ًوبیؾگبٍ ُبی تجلیغبتی، صنْس فؼبلیت

دس ایٌزب یبدآّسی ایي ًکتَ مشّسی اعت کَ هفِْم ّیضا ثب البهت کبهالً هتفبّت اعت. هغئْلیت فذّس 

ُبی  ُب ّ کٌسْل گشی سفبستثبؽذ ّ   البهت ثَ ػِذٍ اداسٍ هِبرشت کؾْس آلوبى دس کؾْس آلوبى هی

  .ثبشٌذ  داسا هیصذّس اًْاع ّیضا سا  اختیبسآلوبى تٌِب 

 ثب ثبصسگبى ؽخـ یؼٌی .ًویکٌذ ایزبد کبسآفشیي ؽخـ البهت ثشای صمی ُیچ آلوبى تزبسی ّیضای داؽتي

 آلوبى کؾْس دس ُب آى صمْق اص ّ ؽْد ًوی تلمی آلوبًی ؽِشًّذ یب همین ػٌْاى ثَ آلوبى ّیضای داؽتي

 خشیذ هخل. ًوبیذ تغِیل خْد ثشای سا کبس ّ کغت اًزبم فشایٌذ هیتْاًذ فشفب   ثلکَ ثْد ًخْاُذ ثشخْسداس ًیض

 ثشای خْد ًْثَ ثَ ثبصسگبًی ّیضای داؽتي دیگش هشف اص.  غیشٍ ّ ُب عویٌبس دس صنْس ؽشکت حجت فشّػ ّ

 تؼبهالت ّالغ دس هیؾْد اهتیبص ثبػج چَ آى. ًویکٌذ ُن اهتیبص ایزبد آلوبى البهت ثشای ثبصسگبى ؽخـ

 .ّیضا خْد ًَ گشفتَ فْست ّیضا اخز ّاعطَ ثَ کَ اعت التقبدی

 

 

 سًّذ دسخْاست ّیضا

تبى هشارؼَ ًوبییذ ّ هذاسک هْسد ًیبص سا   گبم اّل: ثَ ًضدیکتشیي عفبست یب کٌغْلگشی آلوبى دس هضل صًذگی .1

 ثشای دسیبفت ّیضای کبسی اعتؼالم ًوبییذ،

ایزبد تبخیش دس پشّعَ اخز ّیضای تبى گبم دّم: ثالفبفلَ اص کبهل ثْدى هذاسکتبى هطوئي ؽْیذ تب اص ُشگًَْ  .2

 رلْگیشی ؽْد،

 ثبؽذ،  ُن اهکبى پزیش هی on-line : اص عفبست ثشای اسائَ هذاسک ّلت ثگیشیذ؛ ایي کبس ثَ فْستعْمگبم  .3

کَ ثَ ؽوب ّلت دادٍ ؽذٍ اعت دس عفبست صنْس یبثیذ ّ فشم تمبمب ّ هذاسِک هْسد ًیبص   : دس صهبًیچِبسمگبم  .4

 ست اسائَ ًوبییذ،دیگش سا ثَ عفب

 .گبم ؽؾن: هٌتظش تبییذیَ عفبست ثوبًیذ .5

 ًیض ثبؽذ هی هذت ثلٌذ البهت ثشای کَ D ًْع ّیضای ُوچٌیي ّیضا اًْاع توبهی اخز ثشای پشّعَ ایي

 داسد هقذاق



 

 اقامت آلمان / حضور بلند مدت

اصتیبد داسد، ّیضای   تش کَ ؽخـ ثشای اؽتغبل خْد دس کؾْس آلوبى ثَ آى ُبی هْالًی ثشای البهت

ثبؽذ.   ًیبص هی البهت آلوبى دسیبفت هِبخشت لبًْى ۱۲طجك ثٌذ  ّ ثَ تجغ آى residence visa type Dّسّد

ّ ثبصسگبًبى تزبسی هیؾْد، ثلکَ  start up ُبی ایي هغبلَ ًَ تٌِب ؽبهل صبل کبس آفشیٌبى کغت ّ کبس

تمشیجبً یکغبى ُغتٌذ، ًیض ؽبهل   ًمؼ ؽغلیُب کَ داسای ّمؼیت هؾبثِی ثب  هذیشاى ارشایی ؽشکت

ُبی ریقالس دس آلوبى اسائَ ؽْد ّ پشّعَ صمْلی ّ تزبسی البهت دس  ؽْد. هذاسک صیش ثبیذ ثَ عبصهبى  هی

 :ُب تب دسیبفت البهت ثشای کبسآفشیي پیگیشی گشدد ایي عبصهبى

 آلوبى فشم پش ؽذٍ دسخْاعت البهت 

 هشس کغت ّ کبس 

 یبت هشس کغت ّ کبسیک ففضَ چکیذٍ اص کل 

 هشس   ؽشکت ؽبهل فْست عْد ّ صیبى ، هیضاى عشهبیَ هْسد ًیبص، هشس تبهیي هبلی  ایذٍ تبهیي هبلی ّ

 ًمذیٌگی

 گْاُی ثیوَ خذهبت دسهبًی 

 سصّهَ کبسی ؽبهل عْاثك ّ تضقیالت 

 :یب خیشُبی صیش تبهیي هیگشدد  ایي هذاسک هْسد هطبلؼَ لشاس هیگیشًذ تب ثشسعی ؽْد کَ آیب هؼیبس

 َای ثشای ایذٍ کغت ّ کبس ّرْد داسد؟ آیب ػاللَ تزبسی یب ًیبص هٌطم 

 آیب تبحیش کغت ّ کبس ثش التقبد هٌطمَ هْسد ًظش دس آلوبى هخجت اعت؟ 

 ثبؽذ؟  اص هشیك عشهبیَ یب ّام تنویي ؽذٍ هی  هبلی  پشّژٍ داسای پؾتیجبًی 

 ایٌکَ یب ثبؽذ، داؽتَ سا آلوبى دس خْد کبس ّ کغت ؽشّع لقذ اسّپب اتضبدیَ اص خبسد کؾْسی اص کبسآفشیي اگش

 لضبظ اص تب کٌذ الذام آلوبى البهت دسیبفت ثشای ثبیغت هی ثبؽذ، داؽتَ آلوبى دس ای ؽؼجَ افتتبس ثَ توبیل

 خْداؽتغبلی دسخْاعت ثبیذ کبسآفشیٌبى ایي اکخش. ثبؽذ کؾْس ایي دس التقبدی فؼبلیت اًزبم ثَ هزبص  لبًًْی

 اص هضذّدی تؼذاد تٌِب. دٌُذ اسائَ خْد صادگبٍ کؾْس دس آلوبى ُبی کٌغْل یب عفبست هشیك اص سا خْد

 ّیضا ثذّى  خْد کبس ّ کغت رِت آلوبى ثَ عفش ثشای کَ ثبؽٌذ  هی هزبص اسّپب اتضبدیَ اص خبسد ُبی کؾْس

 ُویي همین افشاد صتی کَ آهشیکب ّ رٌْثی، کشٍ صیلٌذ، ًیْ کبًبدا، اعشائیل، اعتشالیب، هبًٌذ ؽًْذ آلوبى ّاسد

 .ثبؽٌذ  هی آلوبى  لبًًْی البهت دسیبفت ًیبصهٌذ آلوبى دس  صًذگی ّ کبس ثشای ًیض ُب کؾْس

 اقامت دائم 

چٌبًچَ پظ اص ایي هذت، پشّژٍ کبسی هْفمیت  ثبؽذ  عبلَ هی 3البهت اص ًْع کبسآفشیٌی هضذّد ثَ یک دّسٍ 

 ثشای اخز البهت دائن  ثَ اسائَ دسخْاعت سعوی آهیض ثْد، ؽخـ فبصت کغت ّ کبس لبدس

(Niederlassungserlaubnis) ُذف تین هب ُوشاُی ؽوب ثشای سعیذى ثَ هْفمیت دس هْل ایي  ثبؽذ.  هی

  .دّسٍ هی ثبؽذ

 

 



کٌذ کَ کَ لْاًیي ّ ؽشّه ُش   الجتَ ثبیذ هْفمیت کبسی تؼشیف ؽْد. هبُیت فذسالی کؾْس آلوبى ایزبة هی

ُبی ثشسعی ػولکشد  ػوْهب هؼیبس ایبالت، کبهال هٌطجك ثب ًیبصُبی آى هٌطمَ تؼشیف ّ تقْیت گشدًذؽِش ّ 

 :ثبؽذ کَ ؽخـ کبسآفشیي  عبل ثَ ؽشس صیش هی 3کبسی ثبص اص 

 خْاُذ ثش ًیض اداهَ دس ّ ثش آهبدٍ ثبشذ  خْد ثش ثَ دسستی  ُبی کبسی ّ شخصی اص ػِذٍ ُضیٌَ .۲

  آهذ

 هذسکی ثیوَ اداسٍ طشف اص یب ثبشذ کشدٍ پشداخت ثبصًشستگی ثیوَ( هبٍ ۰۶) سبل ۵ هذت ثَ .۱

 .ثبشذ داسا سا ثبصًشستگی حمْق سبلَ ۵ هضایبی اص هؼبدل ّ هشبثَ

 .ثوبًذ ثبلی آلوبى دس کبس اًدبم ثَ هدبص ُوچٌبى .3

 ًیض آلوبى کشْس دس خْد التصبدی دائن فؼبلیت ششّع ثشای دیگش  کبسی الصم ُبی هدْص داسای .4

 (ًیبص صْست دس). ثبشذ

 ثبشذ آلوبًی صثبى اص کبفی آگبُی داسای .5

 آلوبى فذسال خبهؼَ دس صًذگی سجک ّ اختوبػی ّ حمْلی سیستن اص اثتذایی آگبُی داسای .6

   ثبشذ

 ۰ ثبالی ػضْ ُش. )ثبشذ آلوبى دس خْد خبًْادٍ ّ خْد ثشای هکفی فیضیکی صًذگی فضبی داسای .7

. داسد فضب هشثغ هتش ۲۶ ثَ احتیبج سبل ۰ تب ۱ ثیي ػضْ ُش ّ هشثغ هتش ۲۱ ثَ احتیبج خبًْادٍ سبل

 فضبی گشفتي ًظش دس ثذّى ُب فضب ایي ُوچٌیي. ثبشذ هی هؼبف هحبسجَ اص سبل ۱ صیش ػضْ

 (ثبشذ هشتشک ُوَ ثشای تْاًذ هی کَ ثبشذ هی حوبم ّ دستشْیی,  آشپضخبًَ ثشای ًیبص هْسد

 الجتَ. ؽْد گزساًذٍ ثبیذ کَ داسد ّرْد ًبم ثَ ُبیی دّسٍ ۶ ّ ۵ ُبی ثٌذ هْسد دس ؽوب فالصیت تؼییي ثشای

 تضت ًیض 1 ثٌذ ُوچٌیي .ؽْد هؼبف ُب دّسٍ ایي گزساًذى اص خبؿ ؽشایطی تضت تْاًذ هی ؽخـ

 .اعت اغوبك لبثل ؽشایطی

 دس هْفمیت هیضاى ّ ثستَ ثَ شِش ّ پشّژٍ -  اص هْاسد  الصم ثَ رکش است کَ دس ثؼضی         

 .سبل طْل ثکشذ ۵کست البهت دائن هوکي است تب  -  کبس ّ کست اًدبم

 ثشًبهَ ثب هطبثك کبهال ؽخـ کبس ّ کغت کَ فْستی دس کَ ثبؽذ هی ایي آلوبى البهت ُبی هضیت اص یکی

 یک داؽتي فْست دس کَ داسد ّرْد آلوبى دائن البهت اخز ثشای صمْلی ُبی ساٍ ُویؾَ، ًشفت پیؼ

 .یبثذ دعت آى ثَ هیتْاًذ هْکل خْة هؾبّسٍ

 : پشداصین هی آلوبى دس کبس ّ کغت اًذاصی ساٍ هشاصل رض ثَ رض ثشسعی ثَ صبل

 گام بو گام راىنمای:  آلمان در کار و کسب اندازی راه

                                  آلمان در اشتغالی خود انواع

 



 

 فؼبل اؽتغبل خْد فْست ثَ آلوبى دس تْاًٌذ  هی اسّپب اتضبدیَ اص خبسد ؽِشًّذی صك ثب افشاد صتی  کغی ُش ػول، دس 

 .ثبؽٌذ

 :داسد ّرْد اؽتغبلی خْد هختلف ًْع 3 کّل دس

 یب فشیلٌغش کبس ایي فبصت. فشیلٌظ  اؽتغبلی خْد Freiberufler ٍؽْد  هی ًبهیذ 

 یب تبرش کبس ایي فبصت. تزبسی اؽتغبلی خْد Gewerbetreibende  ٍؽْد  هی ًبهیذ 

 عیبس اؽتغبلی خْد Reisegewerbe-r َثبؽیذ هی عیّبس تبرش یک ؽوب  آى دس ک 

 اداهَ دس کَ داسد ّرْد هؾخقی ُبی تفبّت ًیض آلوبى دس  هؼوْلی هؾبغل ّ خْداؽتغبلی ًْع 3 ایي ى  هیب

 اص هجمَ کذام دس ؽوب ًظش هْسد کبس ّ کغت کَ دسیبثیذ کَ اعت ایي لذم اّلیي. پشداصین هی آًِب ثَ

 .گیشد هی لشاس فْق ُبی ثٌذی هجمَ

 ّ کبسی فالصیت لضبظ اص چَ سا خْد ًظش هْسد ؽغل ُبی ًیبص پیؼ ؽوب آیب کَ ؽْد هؾخـ ثبیذ ُوچٌیي

 صشفَ ُبی ًیبصهٌذی آلوبى دس هْسد ایي ثَ. خیش یب ًوبییذ  هی تبهیي ُب ًیبصهٌذی عبیش لضبظ اص چَ

Anforderungen an den Berufsstand هتفبّت ًْعِ  3 ثشای ُب ًیبصهٌذی ّ ؽشایو کَ آًزبیی اص. گْیٌذ هی 

 دس ؽوب ًظش هْسد ثبصسگبًی ایذٍ ثجیٌیذ کَ ثبؽذ ایي ثبیذ ؽوب ثشای لذم اّلیي اعت، هتفبّت خْداؽتغبلی

 .هیگیشد لشاس ریل گبًَ 3 هْاسد اص گشٍّ کذام دس آلوبى

 چیست؟ ثبصسگبًی کبس یب تدبسی خْداشتغبلی

. ؽْد ؽبهل ثبؽذ  صایی دسآهذ ؽبهل کَ سا کبسی ّ کغت ُش هیتْاًذ Gewerbe ثبصسگبًی لغت آلوبى، دس

 همبثل دس کَ گْیٌذ هی ًیض stehendes Gewerbe حبثت خْداؽتغبلی افطالس ثَ کبس ًْع ایي ثَ

 ّ فشیلٌظ اؽتغبلی خْد تؼشیف، ایي دس اعتخٌب تٌِب. گیشد هی لشاس Reisegewerbe عیّبس خْداؽتغبلی

 هجمَ دس کَ ُغت آلوبى دس Land- oder Forstwirtschaft tätig کؾبّسصی ّ رٌگلذاسی کبسُبی ُوچٌیي

 پبیجٌذ Gewerbefreiheit ثبصسگبًی دس آصادی لْاًیي ثَ آلوبى کؾْس. ًویگیشًذ لشاس تزبسی اؽتغبلی خْد ثٌذی

 پغٌذد هی کَ سا  ؽغلی ًْع ُش کَ ثْد خْاُذ لبدس  کغی ُش ًظشی فْست ثَ کَ  هؼٌی ایي ثَ اعت،

 ّ ُب ًیبص پیؼ تزبسی هؾبغل اص  ثشخی ثشای  ّلی اعت فْست ُویي ثَ ُن ػول دس. ثشگضیٌذ خْد ثشای

 ثَ تْاًذ هی ؽْد هی فشّػ ّ خشیذ کبالیی آى دس کَ آصاد ؽغل ًْع ُش کل دس .ؽْد تبهیي ثبیذ  ُبیی هزْص

 .خبؿ ؽشایطی دس هگش ؽْد تلمی تزبسی اؽتغبلی خْد ػٌْاى

 چیست؟ فشیلٌس خْداشتغبلی

 هؾبّسٍ ّ آهْصػ هؼلوی، ًگبسػ، ٌُش، داًؼ، ُبی صْصٍ دس هغتملی هؾبغل ؽبهل فشیلٌظ ُبی صشفَ

  .ثبؽٌذ  هی

 آصاد هؾبغل عبیش اص سا آًِب کَ اعت ای ًکتَ دلیمب ایي. داسًذ خذهبت اسائَ ثَ توبیل تٌِب ُب فشیلٌغش

 .پشداصًذ  هی هضقْالت تْلیذ یب تزبست ثَ کَ عبصد  هی هتوبیض( تزبسی خْداؽتغبلی)

 دس ؽذى لجْل یب خبؿ، فالصیتی داًؾگبُی، هؼتجش هذسک ثْدى داسا ثَ اصتیبد فشیلٌغش یک ػوذٍ هْس ثَ

 کغت سا آلوبى دس خْد التقبدی فؼبلیت اًزبم هزْص ثتْاًذ تب ثبشذ  هی آلوبى دس هؾخـ اهتضبًبت

 ثبؽذ ؽذٍ اخز ًیغت آلوبًی ُبی عبصهبى لشاسداد تضت کَ آلوبى اص خبسد ربیی دس فالصیت ایي اگش.ًوبیذ

 .کشد الذام هذاسک اسصؽگزاسی ثشای ثبیغت هی



 ّرْد هبلیبتی لضبظ اص تزبسی خْداؽتغبلی ّ فشیلٌظ هؾبغل ثیي ًیض دیگشی هؾخـ ُبی تفبّت ُوچٌیي

 اسائَ ّ تِیَ ُوچٌیي. کٌٌذ پشداخت Gewerbesteuer تزبسی هبلیبت آلوبى دس ًیغت الصم ُب فشیلٌغش. داسد

 هبلیبتی عبلیبًَ اظِبسًبهَ ّ هٌطمَ هبلیبت اداسات ثَ Nachweise für den Finanzamt دسآهذ احجبت هذاسک

jährliche Steuererklärung فْست یک تٌِب. داسد تشی عبدٍ فشایٌذ تزبسی خْداؽتغبلی ثب همبیغَ دس 

 ثشای فشیلٌغش اؽخبؿ ثَ هزْص اسائَ هغئْل هٌطمَ، هبلیبت اداسٍ. کٌذ هی کفبیت صیبى ّ عْد صغبة

  .ثبؽذ هی التقبدی کبسُبی اًزبم

 

 

 تدبسی اشتغبلی خْد دس. است دائن البهت اخز صهبى هذت دس دیگش ػوذٍ تفبّت ُوچٌیي

 اشتغبلی خْد دس آًکَ حبل ّ کٌذ اخز سا  خْد دائن البهت سبل 3 اص پس تْاًذ هی شخص

 .ثبشذ هی سبل ۵ صهبى ایي فشیلٌس

 

 

 چیست؟ سیّبس اشتغبلی خْد

 :هیگشدًذ تؼشیف Reisegewerbe عیّبس آصاد هؾبغل ػٌْاًَ ثَ صیش ؽشایو تضت هغتمل تزبسی هؾبغل

 َاًزبم هؾتشیبى خْد هضل دس سا خْد خذهبت یب کبال اسائَ ّ خْد هؾتشیبى ثب هاللبت گشد، دّسٍ گشاى هؼبهل 

 ثشػکظ ًَ ّ دٌُذ  هی

 کبس ّ کغت هکبى" اص خبسد دس دُذ  هی اًزبم گشد دّسٍ ثبصسگبى یک کَ ای التقبدی فؼبلیت "gewerbliche 

Niederlassung کغت ؽذٍ حجت حبثت هکبى تْاًذ  هی عیّبس ثبصسگبى یک دلیل، ُویي ثَ. گیشد  هی فْست ّ 

 آلوبى تزبسی لْاًیي التقبدی کذ 3 پبساگشاف ۴ ثٌذ هجك آلوبى دس"  کبس ّ کغت هکبى. " ثبؽذ ًذاؽتَ کبس

 اعت ؽذٍ تؼشیف

 ًؾذٍ کغت ٌُْص الصم ُبی فالصیت کَ  صهبًی صتی هیتْاًذ عیّبس ثبصسگبى ؽشایطی، ثَ ثٌب ّ اّلبت گبُی

  ُبیی ًیبص پیؼ ثبیذ ًیض خبؿ ؽشایو ایي ثشای صتی فْست ُش دس  ّلی. ثبؽذ داؽتَ سا  خبفی هؾبغل اًذ،

  .کٌذ تبهیي سا

 ّلت توبم یب ّلت ًیوَ صْست ثَ اشتغبلی خْد

 هْسد کبس ّ کغت  افلی ثذًَ ثَ ًیض دیگشی ُبی فؼبلیت هیتْاًیذ ؽوب آلوبى، دس صنْس ّ البهت اخز اص پظ

 یب پیؾٌِبد ّرْد فْست دس صتی .ًوبییذ امبفَ ریقالس ُبی عبصهبى عبیش ّ هِبرشت اداسٍ اربصٍ ثب خْد ًظش

 ّ آصاد کبس کٌبس دس خْد ثشای ؽشکت  آى کبسهٌذ ػٌْاى ثَ سا حبثتی ؽغل تْاًیذ  هی دیگش ؽشکتی اص کبسی لشاسد

 خْد ًْع ثبیذ ؽوب کَ اعت اُویت صبئض ثغیبس ًکتَ ایي رکش صبلت ایي دس اهب .ثبؽیذ داؽتَ خْد هغتمل

 هِبرشت اداسٍ ثَ ّ کشدٍ تؼییي ّلت ًیوَ یب ّلت توبم فْست ثَ کبس تخقیـ هیضاى لضبظ اص سا خْد اؽتغبلی

 .ًوبییذ اػالم ُب عبصهبى عبیش ّ

 یک ایٌکَ یب ؽوبعت  صایی دساهذ  افلی هٌجغ ؽوب اؽتغبلی خْد آیب کَ کٌیذ هؾخـ ثبیذ دیگش ثیبى ثَ

 2 دس ؽوب ثشای دسهبًی خذهبت  ثیوَ ُضیٌَ هیضاى ُوچٌیي ؽوبعت دیگش کبس ّ کغت ثشای  کوکی دساهذ

 .ثبؽذ هتفبّت اعت هوکي فْق صبلت



 هیشْد؟ تؼشیف شوب دساهذی  اصلی هٌجغ ػٌْاى ثَ شوب اشتغبلی خْد صْست چَ دس

 اص ثیؾتش گیشیذ  هی ًظش دس خْد اؽتغبلی خْد ثشای کَ ُفتگی صهبى هذت ّ دسآهذ هیضاى کَ  فْستی دس

 .ثبؽذ ًوی دیگش افشاد الؼول دعتْس ارشای ثَ هضذّد اؽتغبل خْد ؽخـ .ثبؽذ دیگشتبى ؽغل

 

 اشتغبلی خْد اًْاع ثشای ُب ًیبص پیش

 هغبلَ ایي. کٌٌذ تبهیي سا  ُبیی ًیبص پیؼ ثبیذ هؾبغل اص تؼذادی ُوچٌبى تزبست، آصادی لبًْى سغن  ػلی

 هزْص ثب هؾبغل, selbständige Tätigkeiten im Handwerk تزبسی، خْداؽتغبلی ؽبهل

erlaubnispflichtige Gewerbe ّ ای مبثطَ ُبی تخقـ ًیض reglementierte Berufe دس(. ؽْد  هی آلوبى دس 

  خبسری هذاسک فالصیت اصشاص  سعوی تقذیك ثذّى صشفَ  آى کَ ثبؽذ  هی ایي  هؼٌی ثَ مبثطَ رب، ایي

 صشفَ ًْع ایي دسهجمَ آلوبى دس  هٌِذعی ّ هؼوبسی ُبی ؽغل ًوًَْ ػٌْاى ثَ. داؽت ًخْاُذ ارشا اربصٍ

 ).گیشًذ  هی لشاس

 هِبستی هشبغل

 ۳3 هْسد دس. ؽًْذ  هی تمغین هزْص ثَ ًیبص ثذّى ّ هزْص اخز ًیبصهٌذ دعتَ 2 ثَ هِبستی هؾبغل آلوبى دس

  خبفی  ؽغلی هذسأک آپ اعتبست کبس ّ کغت فبصت ثشای ثبؽذ،  هی هزْص اخز ثَ ًیبص کَ هِبستی شغل

  سعوی تٔبییذیَ یب اؽتغبلی خْد اص ًْع ایي ثشای هؼبدل چیضی یب  ػلوی ، فٌؼتی فالصیت. اًذ ؽذٍ تؼییي

 .ؽْد  هی هلت آلوبى اص خبسد اص هذسک فالصیت اصشاص

 هزْص کغت ًیبصهٌذ کَ هِبستی هؾبغل هْسد دس سا الصم اهالػبت آلوبى غشة هِبستی هؾبغل ؽْسای

  .گزسد هی آلوبى دس ُب آپ اعتبست ّ کبسآفشیٌبى اختیبس دس ثبؽٌذ  هی

 هزْص هذاسک تْاًیذ  هی ُغتیذ، داسا سا هؾبغل اص دعت ایي ؽشّع ثشای الصم ُبی تْاًبیی ّ فالصیت اگش

 کغت ًیبصهٌذ خْد تزبسی ؽغل ثشای کَ اؽتغبل خْد افشاد  توبهی. دُیذ اسائَ ًبم  حجت ثشای سا خْد کبسی

 chamber of Crafts and Skilled)  هٌطمَ یذی ّ تزبسی هِبستی هؾبغل اداسٍ  دس ثبؽٌذ،  هی هزْص

Trades) ثبیذ ؽوب. اعت مشّسی آلوبى دس  لبًًْی فْست ثَ کبس ّ کغت اًزبم ثشای کبس ایي. اًذ ؽذٍ حجت 

 .ًوبییذ پش ًبم حجت ثشای ًیبص سا اداسٍ ایي هشثْهَ دسخْاعت فشم

 دعتَ ایي. ثبؽذ  ًوی آلوبى دس هزْصی ثَ ًیبص آًِب اًزبم ثشای کَ داسًذ ّرْد ًیض تزبسی هؾبغلی ُوچٌیي

 هْسد دس ثیؾتش اهالػبت ثشای. اًذ ًؾذٍ حجت(  Handwerksrolle)  اداسٍ ایي حجت لیغت دس هؾبغل ایي اص

 کٌیذ پیذا سعی دعت اداسٍ ایي دس هزْص ثذّى تزبسی هؾبغل دایشکتْسی ثَ کَ کبفیغت تٌِب هؾبغل ایي

) (verzeichnis für zulassungsfreie/handwerksähnliche Gewerbe  

 

 

 

 



 ثبشیذ؟  هی  هؼبدل صالحیت داسای آیب

 

 دس سا خْد هذاسک اثتذا دس ثبیذ آلوبى، اص خبسد افشاد ُبی فالصیت ّ هذاسک ؽذى ؽٌبختَ سعویت ثَ رِت

 Chamber of Crafts and هغئْل، اداسٍ ؽذ، هطشس ثبال دس کَ ُوبًطْس. ًوبییذ فالصیت تؼییي آلوبى

Skilled Trades یب Handwerkskammer تمبمبی کَ ثبؽذ  هی آلوبى دس ؽوب ًظش هْسد هٌطمَ ُش دس 

 آًگبٍ گیشد، لشاس تأییذ هْسد اداسٍ ایي تْعو ؽوب کبسی فالصیت چٌبًچَ. کٌذ  هی دسیبفت سا ؽوب  سعوی

 فؼبلیت اًزبم هزْص ّ ایذ ثشداؽتَ آلوبى دس هزْص ًیبصهٌذ هؾبغل دس اؽتغبلی خْد ثشای سا لذم اّلیي ؽوب

 ثبیذ آًگبٍ ًگشدد، هضشص اداسٍ ایي تْعو ؽوب فالصیت چٌبًچَ. آّسد خْاُیذ دعت ثَ سا خْد التقبدی

 .ًوبییذ ثشهشف سا عبصهبى ایي ًظش هْسد تزشثَ یب داًؼ ًمقبى تب ثگزساًیذ سا ثیؾتشی ًیبص هْسد ُبی دّسٍ

 صالحیت احشاص ًحٍْ

 هْسد ّی عبثك تبتزشثی ّ آلوبى اص خبسد دس هتمبمی ؽذٍ اخز ُبی فالصیت هذاسک گزاسی اسصػ صهبى دس

 Full کبهل فالصیت گزاسی، اسصػ پشّعَ ثشای ًتیزَ ّ خشّری ثِتشیي. گیشد هی لشاس تضلیل ّ تزضیَ ّ آًبلیض

Eequivalence ؽوب ؽشایو، ایي دس. گشدد  هی اسائَ رضٔ  فْست ثَ فالصیت هْالغ،  ثؼنی دس  ّلی. ثبؽذ  هی 

 دعت ثَ آلوبى دس خبؿ  ُبیی تغت دس ؽذى لجْل یب خبؿ، ُبی دّسٍ گزساًذى اص پظ سا کبهل فالصیت

 ثَ هزْصی ُیچ ًجبؽذ، آلوبى دس ًیبص هْسد فالصیت ثب هؼبدل یب هٌطجك ؽوب فالصیت چٌبًچَ. آّسد خْاُیذ

  .گیشد  ًوی تؼلك ؽوب

 هدْص ًیبصهٌذ هشبغل دس اشتغبلی خْد

 کَ کٌذ آغبص آلوبى دس سا هزْص ًیبصهٌذ اؽتغبلی خْد یک تْاًذ  هی  آلوبًی غیش ؽِشًّذ یک  صهبًی تٌِب

 ؽوب کَ اعت  هؼٌی ثذاى ایي. ثبؽذ  آلوبًی ُبی عبصهبى ؽذٍ اسائَ هذاسک هؼبدل ّ اسص ُن ّی فالصیت

 اًزبم دس هب تین. ًوبییذ فالصیت تبئیذ ّ گزاسی اسصػ ریقالس ُبی عبصهبى دس سا خْد هذاسک ثبیذ

 . کشد خْاُذ کوک ؽوب ثَ هذاسک گزاسی اسصػ

 هؾبغل ایي اص  ُبیی ًوًَْ. سداد ّرْد آلوبى دس فشیلٌظ هؾبغل عشی یک اًزبم ثشای  خبفی ُبی هزْص

 ّ آسکیذ تفشیضی ُبی هزتوغ خقْفی، ُبی ثیوبسعتبى هذیشاى ّ فبصجبى یب ، ثیوَ هؼبهالت ّاعطَ ؽبهل

 ؽشّع ثشای کَ هؾبغلی اص لیغتی  اروبلی فْست ثَ هیتْاًیذ ؽوب. ثبؽٌذ  هی اهٌیت تبهیي ُبی ؽشکت

 ّ هزْص ثبیذ ُب ؽغل اص یک ُش ثشای.  اص هب دسخْاعت کٌیذ سا ثبؽذ  هی هزْص ثَ اصتیبد آلوبى دس آى

 ثب سا هذاسک ایي عپظ ّ کٌیذ تبهیي ًیض سا الصم ُبی ًیبصهٌذی ّ ًوْدٍ دسیبفت سا هشثْهَ الیغٌظ



 اًطجبق دس ًیض ثبصسگبًی اداسٍ ُبی ًیبصهٌذی. دُیذ اسائَ Gewerbeamt ثبصسگبًی اداسٍ ثَ کبس اًزبم دسخْاعت

 .ثبؽذ  هی هتفبّت دیگش ؽغل ثَ  ؽغلی اص صشفَ خْد ُبی ًیبصهٌذی ثب

 :ثبشذ  هی صیش ششذ ثَ هؼوْال اّلیَ ُبی ًیبصهٌذی

 گْاُی ُوبى یب CRB اعن ثَ هخقْفی آپ چک کبس ایي ثشای. ثٌیبًگزاس ؽخـ ثْدى اػتوبد لبثل احجبت

 ّ تزبسی، حجت گضاسػ هْاسد، ایي کٌبس دس. داسد ّرْد( polizeiliches Führungszeugnis) پیؾیٌَ عِْ  ػذم

 هضلی اداسٍ اص( Unbedenklichkeitsbescheinigung  هبلی ثْدى هجشا)  هبلی ؽکبیت دسیبفت ػذم گْاُی

 ثَ کَ ثٌیبًگزاس ؽخـ کبسی فالصیت تب ثبؽذ  هی الصم ًیض Gemeindeamt ؽِشداسی ّ Finanzamt هبلیبت

  .، اصشاص ؽْدگْیٌذ  هی fachliche Eignung ای صشفَ ؽبیغتگی  آلوبًی صثبى دس آى

 آلوبى دس آى ثَ کَ آلوبى دس کبس ّ کغت اًذاصی ساٍ ثشای ثٌیبًگزاس ؽخـ اػتجبسی فالصیت  ُوچٌیي

 Schufa اػتجبسی گضاسػ هخبل ثشای.  احجبت ؽْدًیض ثبیذ  گْیٌذ  هی sachliche Eignung  صمیمی ؽبیغتگی

 .داسد خْد دادٍ پبیگبٍ دس سا ًؾذٍ ّ ؽذٍ پشداخت ُبی ثذُی کبس، ّ کغت فبصت ؽخـ هبلی پیؾیٌَ کَ

 صٌؼتی کذ ۳۶ تب ۱۲ ُبی ثٌذ دس داسًذ، هزْص کغت ثَ ًیبص کَ فشیلٌظ ُبی ؽغل ثَ هشثْه هذًی لْاًیي

 دس سا ًظش هْسد صشفَ کَ ثْد خْاُیذ لبدس ًوْدیذ، اخز سا  لبًًْی ُبی هزْص ایٌکَ هضل ثَ. اًذ شذٍ لیذ

 .ًوبییذ آغبص آلوبى

 
 اشتغالی خود انواع برای اقامت اجازه

 دسخْاست اخبصٍ البهت آلوبى

التقبدی اسّپب  چٌبًچَ دس کؾْسی خبسد اص عْئیظ، اتضبدیَ اسّپب ّ هٌطمَ ُوبًطْس کَ پیؾتش رکش ؽذ،

تْاًیذ دس آلوبى ثَ ػٌْاى   سا ثَ دعت آّسدٍ ایذ، هی  ُبی کبسی یب تضقیلی کٌیذ، ّ فالصیت هی  صًذگی

  .هؾغْل ثَ فؼبلیت ؽْیذ Self employed فبصت کبس آصاد یب خْد اؽتغبل

الذام ًوبییذ، ّ چطْس  البهت آلوبى تْاًیذ ثشای اخز  دُین کَ چطْس ّ اص کزب هی  هب دس ایي لغوت تْمیش هی

ایي هشاصل ثشای اًْاع هؾبغل خْداؽتغبلی .ًوبییذ  تْاًیذ خْد سا ثَ ػٌْاى خْد اؽتغبل حجِت سعوی  هی

هتفبّت  Freibrufler ّ هؾبغل غیش تزبسی فشیلٌظ trade business اػن اص هؾبغل تزبسی خْد اؽتغبلی

ثشای دسخْاعت اربصٍ البهت خْد اؽتغبلی  هؾبغل تزبسی لبهتدسخْاعت ثشای اربصٍ ا .ثبؽذ  هی

ثبصسگبًی ّ صمْلی هٌبعت ثشای اسائَ ّ پیگیشی پشًّذٍ   ، ؽوب ثَ یک تینلبًْى هذًی آلوبى 21ثٌذ  هجك

 ُبی ریقالس ًیبص داسیذ. خْد دس عبصهبى

هذاسک  .ْدُبی ریشثو دس آلوبى اسائَ ؽ عبصهبى  ثبیذ ثَ ثَ ایي فْست اعت کَ هذاسک هْسد ًیبص هکبًیضم کبس 

ؽوب لنبّت هیؾْد. ایٌکَ چمذس هی تْاًیذ ثب ایي ایذٍ  کبسآیی التقبدی ایذٍ ثبصسگبًی ؽوب ثش اعبط

اعت، تبحیش دسآهذصایی کٌیذ، عبثمَ ثیضیٌغی ؽوب دس چَ صذ اعت، هیضاى عشهبیَ گزاسی ؽوب چمذس 

هٌطمَ ثَ چَ فْست ُغت، ّ   ثبلمٍْ کبس ؽوب ثش اعتخذام ًیشّی کبس یب آهْصػ آًِب دس صبل ّ آیٌذٍ دس آى

تْاى ثَ هؼیبسُبی  اص ایي هْاسد هی .هیضاى عِن ثبلمٍْ کغت ّ کبس ؽوب ثش سّی تضمیك ّ ًْآّسی چیغت

  Wise Businessثشد. ّظیفَ هب دسُبی ریقالس ثشای اػطبی البهت ثَ ؽوب ًبم  هْسد ثشسعی عبصهبى

 Groupُبی دّلت آلوبى اعت تطجیك کبس ّ عشهبیَ ؽوب ثب هؼیبس.  
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   (Freiberufler) دسخْاست اخبصٍ البهت ثشای هشبغل غیش تدبسی ّ فشیلٌس

ثبیغت ثشای اخز  ُبی آصاد غیش تزبسی ؽْیذ، هی ؽغلاص   دس یکی freelancer چٌبًچَ توبیل داسیذ کَ یک

 دسخْاعت کٌیذ. هذاسک هْسد ًیبص ؽبهل لبًْى هِبرشت ۵پبساگشاف  21ثٌذ  البهت آلوبى هٌطجك ثب

 پبعپْست هؼتجش اص کؾْس صادگبٍ ثَ ػالٍّ کبست هلی . 

 کٌیذ  ایٌکَ ؽوب ؽشایو هْسد ًیبص ثشای خْد اؽتغبلی دس آلوبى سا تبهیي هی دال ثش  هذسکی. 

 کَ ًؾبى دُذ هشس خْد اؽتغبلی  ثبشیذ یب ًجبشیذ هوکي اعت کَ ؽوب ًیبصهٌذ ثَ ًؾبى دادى هذاسکی

 :ؽوب دس ؽِش ّ هٌطمَ هْسد ًظش دس آلوبى

 .تبحیش هخجتی ثش التقبد آلوبى داؽتَ ثبؽذ  ثَ هْس کلی .1

 .خْد دس آلوبى ثش خْاُیذ آهذ  ؽخقی  کغت ّ کبس ّ صًذگی  َ ؽوب اص ػِذٍ تبهیي هبلیّ ایٌک .2

 

 طشذ کست ّ کبس

 

ثشای اػطبی اربصٍ البهت ثَ ؽوب یک هشس کغت ّ کبس لْی اص ؽوب  Ausländerbehörde اداسٍ هِبرشت 

ّ الضاهبت هْسد ًیبص  اص هشاصل هختلف  یک هشس کغت ّ کبس خْة ًَ تٌِب ثَ ؽوب دیذی کلیخْاُذ.   هی

ُب هیذُذ، ثلکَ دس اکخش هْالغ پیؾٌیبصی   ثشای ساٍ اًذاصی کغت ّ کبستبى دس آلوبى ّ لذست تبهل دس هْسد آى

هِوتشیي  ثبؽذ.  ًیض هی  هخل ّام ثبًکی  کوک هبلی ُب ثؼذ ّ آلوبى البهت ثغیبس هِن ثشای دسیبفت

 .ُبی هْسد هٌؼکظ دس ثیضیٌظ پلي ؽبهل هْاسد صیش اعت ثخؼ

 ٍآل اعت؟ چشا ایذٍ ؽوب ایذ 

 کٌیذ؟ ای ثَ آًِب دعتشعی پیذا هی ُغتٌذ ّ چگًَْ ّ ثب چَ اعتشاتژی  هؾتشیبى ؽوب چَ کغبًی 

 ثَ چَ دلیل اص سلجبی خْد ثشتشیذ؟ 

 کٌیذ؟ چطْس ثب کغت ّ کبستبى دسآهذصایی هی 

  ّ کٌیذ؟ هی  کبس خْد سا تبهیي هبلیچطْس کغت 

 .ثپشداصیذ آًِب هطبلؼَ ثَ لیٌک ایي دس تْاًیذ هی کَ دیگش هْاسد ثغیبسی الجتَ ّ
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 البهتی ًْعپظ اص اسائَ هذاسک، چٌبًچَ اص عفبست رْاة هخجت دسیبفت کشدیذ، عفبست آلوبى ثَ ؽوب ّیضای 

D )َهیذُذ کَ اص هشیك آى هیتْاًیذ ثَ آلوبى هغبفشت کشدٍ ّ هشاصل ساٍ اًذاصی   اعت هبَُ 3هؼوْالً  ک )

ّ   سا ًِبیی ًوبییذ. ثَ هضل ّسّد، ثبیذ خْد سا دس اداسٍ هِبرشت هؼشفی ؽشکت دس آلوبى حجت کغت ّ کبس ّ

سریغتش ًوبییذ، رِت پیذا کشدى اداسٍ هِبرشت هْسد ًظش خْد دس آلوبى ثَ 

ّ هٌطمَ هْسد   Ausländerbehördeبت کلیذیهشارؼَ ًوْدٍ ّ کلو www.behoerdenfinder.de ّثغبیت

دس ارشای  هب  تین ًبگفتَ ًوبًذ کَکبس ّ البهت کٌیذ سا رغتزْ کٌیذ.   خْاُیذ دس آى ًظش خْد دس آلوبى کَ هی

 .توبم هْاسد فْق دس کٌبس ؽوب خْاُذ ثْد

 کَ سفبست کیس شوب سا سدّ کشد چَ ثبیذ کشد؟  صْستیدس  

ًوبییذ. اگش هؾبّس ًذاسیذ، ثب هب   دس چٌیي هْاسدی ثبیذ اص تین هؾبّس کغت ّ کبس خْد دسخْاعت پؾتیجبًی

 :کٌذ  ثبصسگبًی ّ صمْلی هب، ثَ ؽوب دس اًزبم هشاصل صیش کوک هی  توبط ثگیشیذ. تین

 یب دالیل سدّ تمبمبی خْد اؽتغبلی ؽوب دس آلوبى اعتؼالم اص عفبست ثشای دسیبفت دلیل. 

 صمْق هِبرشت هب ثَ ػٌْاى هزشی   چٌبًچَ دالیل ثش اعبط هفبد هْرْد دس هذاسک ؽوب ثبؽذ، تین

 .ّ هؾبّس دس کٌبس ؽوب خْاُذ ثْد

  آلوبى ًکبتی دس هْسد البهت هْلت ّ دائن

 

 

 ۵تب  3)ثیي   دس اثتذا ثشای دّسٍ هؾخقی لبًْى هِبخشت آلوبى ۱۲هطبثك ثب ثٌذ البهت خْد اؽتغبلی 

چٌبًچَ ایذٍ کغت ّ کبس ؽوب داسای هْفمیت  عبل، ثش صغت ًْع البهت ّ ؽشائو کبسآفشیي( اسائَ هیگشدد. 

تْاًیذ ثشای اخز البهت   خْد ّ خبًْادٍ خْد ثش آهذیذ، هی  ثْد ّ ؽوب اص ػِذٍ تبهیي هخبسد صًذگی  ًغجی

عبل  3ع تزبسی ثبؽیذ، پظ اص هذت دائن الذام ًوبییذ. دس چٌیي ؽشایطی چٌبًچَ داسای خْد اؽتغبلی اص ًْ

http://www.lifeingermany.ir/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.lifeingermany.ir/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
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ثشای اخز البهت دائن الذام  هیتْاًیذ عبل ۵ّ چٌبًچَ داسای خْد اؽتغبلی فشیلٌظ ثبؽیذ، پظ اص هذت 

 .ًوبییذ

 ثشای داًشگبُیبى  ًکبتی

کَ لبثل لیبط ّ ُن هشاص هذاسک   کَ هذسک داًؾگبُی اص آلوبى یب هذسکی  ُبیی داًؾگبُیبى ّ آکبدهیغیي 

  ثبؽٌذ. ثَ هبًٌذ  ُبی هتٌْع تشی ثشای اخز البهت خْد اؽتغبلی هی آلوبى ثبؽذ، داسای گضیٌَ داًؾگبٍ

bluecard هبٍ  ۶تْاًٌذ دسخْاعت خْد سا ثَ عفبست آلوبى دس ًبصیَ خْد اسائَ دادٍ ّ دسخْاعت   ایي افشاد هی

لبًْى هِبرشت آلوبى ًوبیٌذ ّ اص هشیك ایي ّیضا، ثشای ثشًبهَ خْد اؽتغبلی خْد دس آلوبى  1۱ثٌذ  ّیضا هجك

 ثبؽذ هذاسک هْسد ًیبص اص عْی عفبست آلوبى ؽبهل هْسد صیش هی الذام ًوبیٌذ.

  ٍکبست هلیپبعپْست هؼتجش کؾْس صادگب ّ  

 ُبی آلوبى هؼتجش ُوطشاص ّ لبثل همبیغَ ثب داًؾگبٍ  هذسک داًؾگبُی آلوبى یب هذسکی. 

 هبٍ  ۶خْد سا دس هْل   ثبًک( کَ ًؾبى دُذ کَ ؽوب لبدسیذ هخبسد صًذگی  )هخل پشیٌت گشدػ هبلی  هذسکی

کٌیذ، تبهیي ًوبییذ. )الصم ثَ رکش اعت کَ دس هذت   صنْس دس آلوبى کَ ثشای کغت ّ کبس خْد ثشًبهَ سیضی هی

ثَ فْست اعتخذام یب خْد اؽتغبلی دس آلوبى سا ًذاسیذ ّ تٌِب هیتْاًیذ ثشای   هبٍ، ؽوب اربصٍ دساهذ صایی ۶

 )یذُبی الصم، اربصٍ البهت ّ حجت ؽشکت الذام ًوبی کغت هزْص

ثَ هضل دسیبفت ّیضا، هیتْاًیذ ثَ آلوبى عفش کٌیذ ّ پظ اص ایٌکَ خْد سا دس اداسٍ هِبرشت سریغتش ًوْدیذ 

ثشای  ۵پبساگشاف  21لبًْى هِبرشت ثشای خْد اؽتغبلی تزبسی یب هجك ثٌذ  1پبسگشاف  21هیتْاًیذ هجك ثٌذ 

لذام ًوبییذ. هذاسک هْسد ًیبص ثشای اسائَ ثَ هبٍ ّیضا ا ۶خْد اؽتغبلی اص ًْع غیش تزبسی یب فشیلٌظ دس هْل 

دس فْست دسخْاعت  اداسات رِت دسیبفت البهت خْد اؽتغبلی تزبسی ّ فشیلٌظ دس ثبال رکش ؽذٍ اعت.

  ؽوب، تین صمْلی هب دس ایي صهیٌَ ثَ ؽوب یبسی خْاُذ سعبًذ

 ثجت خْد اشتغبلی

هِبرشت حجت گشدیذ، دس دّهیي هشصلَ  دس اداسٍ  پظ اص ایٌکَ صنْس ّ البهت ؽوب ثَ فْست لبًًْی
ّ ًیض  Gewerbeamt ثبیغت کَ کغت ّ کبس خْد سا دس اداسٍ ثبصسگبًی اص پشّعَ خْد اؽتغبلی هی

حجت ًوبییذ. ثشای افشادی کَ خْد اؽتغبلی فشیلٌظ داسًذ، هْسد  Finanzamt دس اداسٍ هبلیبت هٌطمَ
اّل الضاهی ًیغت. دس فْست ًیبص ؽوب، ایي هْاسد دس صْصٍ خذهبت تؾکیل ّ حجت ؽشکت هب لشاس 

 .کلیک کٌیذ ایٌزب ّ ایٌزب هیگیشًذ، ثشای اهالػبت ثیؾتش

 خْداشتغبلی تدبسیثجت  -۲

خْاُیذ دس  ای کَ هی هٌطمَ Gewerbeamt ثَ اداسٍ ثبصسگبًی خْد سا ثشای حجت تزبست، ثبیذ هذاسک
  ؽوب هیتْاًیذ اهالػبت توبط اداسٍ ثبصسگبًی سا اص اداسٍ پؾتیجبًی آًزب ؽبغل ؽْیذ اسائَ دُیذ.

رغتزْ ًوبییذ. فمو  ّثغبیت دسیبفت کٌیذ یب ثَ فْست آًالیي دس ایي Bürgerbüro ؽِشًّذاى

سا رغتزْ کشدٍ ّ کذ پغتی ؽِشی سا کَ ؽشکت خْد سا دایش  Gewerbeamt کبفیغت اداسٍ
ُبی کبسی اداسٍ ثبصسگبًی هٌطمَ ؽوب ثش سّی  ًوبییذ ّاسد کٌیذ. اهالػبت توبط ّ عبػت  هی

اص هٌبهك، فشهی ّرْد داسد   عبیت اداسات ثبصسگبًی ثؼنی گشد. ثش سّی ّة  ففضَ ًوبیؼ ظبُش هی
اص ایي   سا پش کشدٍ ّ ثَ ایي اداسات دس ٌُگبم حجت کغت ّ کبس خْد اسائَ دُیذ. ثؼنی  کَ ثبیذ آى

ٍ داؽتَ ثبؽیذ. اداسات اًتظبس داسًذ کَ ؽوب ایي فشم سا دس ٌُگبم صنْس دس ایي اداسات پش کشدٍ ُوشا

 .سعبًذ هب ثَ ؽوب دس حجت دس اداسٍ ثبصسگبًی یبسی هی  دس فْست دسخْاعت ؽوب، تین
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 خِت ثجت تدبسی دس اداسٍ ثبصسگبًی هذاسک صیش هْسد ًیبص است

 کبست ؽٌبعبیی یب پبعپْست هؼتجش. ُوچٌیي ؽوب ثبیذ گْاُی حجت هضل عکًْت Meldebescheinigung 

 .دسیبفت ًوبییذ Einwohneramt اداسٍ حجتخْد سا ًیض کَ اص 

 ْٔیذ تبهیي پیؾٌیبص  ) ُبی صشفَ اص هشف ؽوب )هزْص کبس، یب هذاسک تضقیلی هذاسک ه

 هزْص خْداؽتغبلی ثَ ؽوب دادٍ ؽذٍ ثبؽذ  اربصٍ البهت کَ دس آى. 

 1۱  یْسّ ثشای ُضیٌَ حجت 2۱تب 

 داسد،   چٌبًچَ تزبست ؽوب ًیبص ثَ پشّاًَ خبفیCRB check هؼبدل polizeiliches Führungszeugnis  دس آلوبى

 .اص حجت تزبسی خْد الضاهی اعت Extract یب اسائَ اکغتشکت

 ثبؽیذ. ُوچٌیي  ُبی عیّبس، ؽوب ًیبصهٌذ دسیبفت کبست تزبسی کغت ّ کبس عیّبس هی ثشای تزبست CRB check 

کَ هؾغْل فؼبلیت   ُب الضاهی اعت. دس ُش صهبًی کیظ  یْسّ دس ثؼنی ۵۱۱تب  3۱ّ پشداخت هجلغی ثیي 

 .ثبصسگبًی عیّبس ُغتیذ، ثبیذ ایي کبست سا ثَ ُوشاٍ داؽتَ ثبؽیذ

 ثجت خْداشتغبلی فشیلٌس -۱ 

ثبیغت دس  خْاُیذ دس آلوبى هزْص خْداؽتغبلی اص ًْع فشیلٌظ سا کغت ًوبییذ، هی  چٌبًچَ هی
حجت ًبم ؽْیذ. اصتیبری ثَ پش کشدى فشم دس ایي هشصلَ  Finanzamtاداسٍ هبلیبت هٌطمَ، 

ؽوب ثبیذ تْفیف هختقشی اص کغت ّ کبس خْد دس آلوبى تِیَ کشدٍ ّ   ثَ ربی آى  ثبؽذ، ّلی  ًوی

 Fragebogen zur پشعؾٌبهَ حجت هبلیبتی ثَ ایي اداسٍ ثفشعتیذ. دس هشصلَ ثؼذی، اداسٍ هبلیبت
steuerlichen Erfassung  کٌذ   فبدس هی شوبسٍ هبلیبتیسا ثشای ؽوب هیفشعتذ ّ ثشای ؽوب یک

ػالٍّ ثش الضام ثشای  ثبؽذ.  هشاص ؽوبسٍ حجت تزبسی ؽوب دس صبلت خْداؽتغبلی تزبسی هی ُنکَ 

داسًذ کَ ثبیذ تبهیي ؽًْذ. ثَ   ُبیی حجت دس اداسٍ هبلیبت، اکخش هؾبغل فشیلٌظ دس آلوبى پیؾٌیبص
ایٌزب تْاًیذ دس   یب ؽشایو دیگش کَ هی  یب دّسٍ آهْصؽی هؼتجش، تبهیي هبلی  هبًٌذ هذسک تضقیلی

هبلیبتی ّ صغبثذاسی هب ثَ ؽوب دس ارشای اهْس یبسی خْاُذ   هطبلؼَ ًوبییذ. دس فْست ًیبص ؽوب تین

  .سعٌذ
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 آلمان در شرکت اندازی راه و ثبت

 

 اهالػبت ثبیذ آلوبى دس تبرشیي ، کلی هْس ثَ. ثبؽذ پیچیذٍ صذّدی تب هیتْاًذ آلوبى دس صشفَ یک
 حجت فشایٌذ ؽبى،  لبًًْی ُبی ًیبصهٌذی ُوشاٍ ثَ ُب ؽشکت حمْلی سایح فشم پٌح هْسد دس سا الصم

 ثیبّسًذ دعت ثَ پشداختی هبلیبت هیضاى ّ

 آلوبى دس ؽشکت صمْلی فشم تشیي سایذ GmbH کبهلتش هْس ثَ یب Gesellsachaft mit beschränkter 

Haftung یب هضذّد هغئْلیت ثب ؽشکت یک  هؼٌی ثَ کَ اعت LLC یک ؽشّع هٌظْس ثَ. ثبؽذ  هی 

 صهبى دس سا یْسّ 2۵ ۱۱۱هؼبدل  Stammkapitalعشهبیَ صذالل هیجبیذ تبرش ؽخـ  GmbHؽشکت

 .ًوبیذ ّاسیض خْد صغبة دس ثیضیٌغی صغبة افتتبس ّ ؽشکت حجت

 AG یب Aktiengesellschaft هؼبدل کَ اعت عِبهی ؽشکت یک ّالغ دس Public Limited 

Company ، PLC ثبؽذ داؽتَ ػنْ پٌذ صذالل ثبیذ ؽشکت ایي. ثبؽذ  هی ػبم عِبهی ؽشکت یب 

 ؽْد ّاسیض ؽشکت صغبة دس یْسّ،۵۱  ۱۱۱عشهبیَ صذالل حجت، ٌُگبم دس ّ

 عْم ًْع GbR یب Gesellschaft bürgerlichen Rechts کَ ثبؽذ  هی اًؼطبفپزیش صمْلی هذل یک 

 هیؾْد ثغتَ ًفش چٌذ یب 2 هیبى کَ لشاسدادی اعبط ثش یب ثبؽذ ًفشٍ تک کبس ّ کغت یک تْاًذ  هی

 .ثگیشد ؽکل

 ًبم ثَ فشػی یب تبثغ ؽشکت Zweigniederlassung یب آلوبى دس subsidiary الوللی ثیي ادثیبت دس 

 فْست ثَ ثبیذ ؽشکت ًْع ایي. هیؾْد حجت کؾْس اص خبسد دس کَ اعت هبدس ؽشکت اص ای ؽؼجَ

 ایي Liability یب هغئْلیت هبدس ؽشکت کَ  صبلی دس ؽْد حجت فشػی ؽشکت یک ػٌْاى ثَ تزبسی

 ًْع ایي افتتبس ثشای ای عشهبیَ صذالل ُیچ تبهیي ثَ الصم ثٌبثشیي داسد، ػِذٍ ثش سا فشػی ؽشکت

 ًیغت ؽشکت

 ّ آخش دس OHG کبهل ًبم ثَ یب Offene Handelsgesellschaft کَ اعت عبدٍ صمْلی فشم یک 

 ثش سا ؽشکت کبس ّ کغت کَ هیجبؽٌذ هْظف ّ ُغتٌذ ًبهضذّد هغئْلیت داسای دخیل ؽشکبی

  ًوبیٌذ ارشا ّ هذیشیت هبثیي  فی لشاسداد ُبی ثٌذ ّ ؽشایو اعبط

 

 



 تزبسی هبلیبت ؽبهل کَ عبصد آهبدٍ ًیض هبلیبتی حجت ًْع 2 ثشای سا خْد ثبیذ کبس فبصت ؽخـ
Gewerbesteuer ّ هٌطمَ هبلیبت اداسٍ دس هبلیبتی حجت ُوچٌیي Finanzamt ُوچٌیي. ثبؽذ  هی 

 خْد ؽشکت ُغت، آلوبى دس ستجَ  ػبلی صمْلذاى کَ  سعوی هضنشداس یب ًْتبس هشیك اص ثبیذ ؽوب
 ًوبییذ اخز سا آلوبى البهت ثبیذ ؽوب کبس ایي ثشای. ًوبییذ حجت هضلی دادگبٍ دس سا

 

 

  آلوبى دس ششکت ثجت پشّسَ

 .ؽْد حجت هضلی ثبصسگبًی اداسٍ دس ثبیذ ؽوب ؽشکت کبس، ّ کغت اًذاصی ساٍ پشّعَ دس

 ثبشذ  هی ًیبص هْسد صیش هذاسک ایٌکبس ثشای  

 ؽٌبعبیی کبست Personalausweis هؼتجش پبعپْستِ  یب 

 آلوبى البهت 

 ٍکبس اربص 

 ًْع ایي هخقْؿ کبست ثبیذ ًوبییذ ؽشّع یذی فٌبیغ صْصٍ دس سا خْد کبس ّ کغت اگش ایي، ثش ػالٍّ
 سا Gewerbekarte ثبصسگبًی کبست کٌیذ هی فؼبلیت تزبست صْصٍ دس اگش ّ Handwerkskarte فؼبلیت

 ایي ثَ اعت پیْعتَ ُن ثَ عیغتن یک اتْهبتیک فْست ثَ ؽشکت حجت پشّعَ الجتَ. ًوبییذ اخز
 فٌذّق هبلیبت، اداسٍ  رولَ اص ؽْیذ حجت آًِب دس ثبیذ کَ سا اداسات عبیش ثبصسگبًی اداسٍ کَ  هؼٌی

 ُویؾَ. ًوبیذ  هی هطلغ ثبصسگبًی اتبق اداسٍ ّ تزبست، ثش ًظبست اداسٍ هضلی، دادگبٍ صْادث،  ثیوَ
 ؽوب ؽشکت ؽْیذ هطوئي کَ گیشد فْست ًیض ؽوب هشف اص الصم ُبی پیگیشی کَ هیؾْد تْفیَ
 .اعت ؽذٍ حجت کبهل

 هبلی ُبی کوک

 دس  ّلی ثگیشًذ لشاس ّاهِب اًْاع ّ دّلتی هبلی ُبی کوک صبل هؾوْل هیتْاًٌذ ًْپب ُبی ؽشکت
 ثبؽذ  هی آلوبى دس عبلَ یک صذالل کبسی پیؾیٌَ یک اسائَ ّ صنْس ثَ ًیبص هْاسد اکخش

 آلمان در شرکت ثبت و اندازی  راه

فشف ًظش اص هلیت یب هکبى عکًْت خْد، هیتْاًذ ثشای خْد   هجك لْاًیي کؾْس آلوبى، ُش ؽخقی 
ای کَ دس آى ثشای هیضاى  ایزبد کٌذ. ُیچ لبًْى عشهبیَ گزاسی هضذّد کٌٌذٍکغت ّ کبسی دس آلوبى 

اص عِبم ثَ   دسفذ هؾخقی ؽشه تخقیـ دادىِ  عشهبیَ گزاسی صذالل تؼییي ؽذٍ ثبؽذ یب دسآى

 .لیذ ؽذٍ ثبؽذ ّرْد ًذاسد  یب صمْلی آلوبًی  افشاد صمیمی

ُبی خْد اص  سا هٌطجك ثش ًیبصتشیي فشم صمْلی  هیتْاًذ هٌبعت  گزاساى خبسری عشهبیَ

هغتمل ّ ّاثغتَ دس آلوبى، ثشای  ؽؼجَ ّ صتی تنبهٌی ُبی گشفتَ تب ؽشکت عِبهی ؽشکت

 دسُش فْست سّؽِبی تؼییي ؽذٍ اًتخبة ؽشکت دس آلوبى ثغیبس ّامش خْد اًتخبة ًوبیٌذ.

  :ُغتٌذ ّ هب تالػ هی کٌین گبم ثَ گبم ّ ثَ ّمْس آى ُب سا ثشای ؽوب تؾشیش ًوبیین
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سِبهذاساى،  ششکت دس آلوبى، تبثؼی اص  ثشای اًتخبة فشم لبًًْی  هؼیبسُبی اسبسی

  سبختبس اّلیَ توبهی هیضاى هسئْلیت تؼشیف شذٍ ششکت ّ ششایظ هبلیبتیست
ششایظ لبًًْی یکسبًی  لیذ شذٍ است ُّبی هوکي حمْلی ششکتِب دس لبًْى  شکل

 .اػوبل هیشْد  ّ خبسخی  ثشای کبسآفشیٌبى داخلی

 

 

 :ثبؽٌذ  عَ ًْع ػوذٍ هی ُبی صمْلی ؽشکت دس آلوبى، ؽبهل فشم

 ُبی عِبهی ؽشکت، 

 تنبهٌی ّ هؾبسکت، 

 ًَوبیٌذگی ؽؼج ّ ، 

 ثجت ششکت سِبهی دس آلوبى

صمْلی ُغتٌذ کَ دس آى داسًذٍ صمْق ّ تؼِذات، ؽخـ عِبهذاس   ُبیی ُبی عِبهی، ًِبد ؽشکت

خْد ؽشکت ثَ ػٌْاى یک ؽخـ صمْلی داسای داساییغت، هشف   یؼٌیثبؽذ.  ًیغت ثلکَ خْد ؽشکت هی

ُبی عِبهی، هغئْلیت، ثَ داسائی کغت ّ  . دس ؽشکتثبؽذ لشاسداد اعت ّ هتؼضذ ثَ پشداخت هبلیبت هی

ؽْد. صذالل عشهبیَ هْسد ًیبص ثشای تبعیظ ایي ًْع ؽشکتِب   کبس ؽشکت ّ عشهبیَ عِبم آى هضذّد هی

، ّ داسای سًّذ صغبثشعی گغتشدٍ تشی ًغجت ثَ فشهِبی صمْلی دیگش هخل اعت دسًظش گشفتَ ؽذٍ

 ثبؽٌذ  هؾبسکت هی

دس آلوبى ثب چؾن اًذاص ًمذیٌگی ثبال دس آیٌذٍ   ُبی عِبم هؼوْالً ثِتشیي گضیٌَ ثشای حجت ؽشکت ؽشکت

هذاساى، ثب ثبؽٌذ. هغئْلیت هضذّد عِب  ایي ؽشکتِب ثب ُش تؼذادی اص عِبهذاس لبثل تبعیظ هی .ُغتٌذ

تْاًذ ثَ فْست داسائی ًمذی یب   ؽْد. ایي هجلغ هی  یْسّ صذالل عشهبیَ آؽکبس هی 2۵،۱۱۱پشداخت 

غیشًمذی هخل اهالک ّ هغتغالت ّ یب حجت اختشاع ثبؽذ. تْصیغ عِن ّ تؼذاد عِبهذاساى ثبیذ دس اعبعٌبهَ 

 .ؽشکت لیذ ؽْد ّ هْسد تبییذ هضنشخبًَ لشاس گیشد

 ی دس آلوبىثجت ششکت هشبسکت

ثبؽذ. ُش ؽشکت   ؽشکب دس لجبل کبس هؾبسکتی خْد هی  هؾبسکت تؼِذ ؽخقی  هِوتشیي ّیژگی

چِبس ًْع هختلف ؽشکت هؾبسکتی دس آلوبى   ثطْس کلی .ثبشذ  حذالل دّ ششیک هیهؾبسکتی ًیبصهٌذ 

 .ّرْد داسد

 ثجت شؼجَ دس آلوبى

ای دس داخل  تْاًذ ؽؼجَ  ثب دفتش هشکضی ّ کغت ّ کبس حجت ؽذٍ دس خبسد اص آلوبى هی  ُش ؽشکت خبسری

عت کَ هبیل  ای   ُبی خبسری آلوبى داؽتَ ثبؽذ. ؽؼجَ یک ؽکل کغت ّ کبس هٌبعت ثشای ؽشکت

اسّپب صنْس ُغتٌذ دس آلوبى ثب ُذف ؽشّع کغت کبس رذیذ یب صفع توبط ثب ؽشکبی تزبسیؾبى دس آلوبى یب 

آًِب ًغجت  هیضاى دسرَ اعتماللداؽتَ ثبؽٌذ. دس آلوبى دّ ًْع ؽؼجَ ّرْد داسد کَ تفبّت آًِب اعبعب اص 

 .گیشد ثَ دفتش هشکضیؾبى دس خبسد اص آلوبى ًؾأت هی

تشیي فشم صمْلی  ُبی الصم سا ثشای اًتخبة هٌبعت تین هتخقـ تْعؼَ التقبدی هب پیؾٌِبدات ّ هؾبّسٍ

 .گزسد خْد دس آلوبى دس اختیبستبى هیثشای ؽشکت 
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 فشایٌذ ثجت ششکت دس آلوبى

ثبیغت ػالهت تزبسی خْد سا حجت کٌذ ّ ُوچٌیي فؼبلیت   دس آلوبى هی  یک ؽشکت ثشای ؽشّع کبس لبًًْی

ثبصسگبًی خْد سا دس اداسٍ ثبصسگبًی هٌطمَ هؼشفی ًوبیذ. ُوچٌیي حجت ًبم دس اتبق ثبصسگبًی ثَ ُوَ 

ؽْد. ثشای کغت اهالػبت ثیؾتش سّی لیٌکِب کلیک   فبصجبى ؽشکت دس آلوبى تْفیَ هی کبسآفشیٌبى ّ

  ًوبییذ

 حجت ػالهت تزبسی(Handelsregister) ، 

 َحجت دس اداسٍ ثبصسگبًی هٌطمung)(Gewerbeanmeld  ، 

  دس اتبق ثبصسگبًی حجت ًبم(IHK) ، 

 

Wise Business Group 

Consulting House 

+49 221 650 28400Tel:  Waltherstraße 80, Gebäude 2010, 51069 Köln (Dellbrück) 
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