إصدار مايو ٢٠٢١

دليل عن كيفية العثور على سكن في ألمانيا

• معلومات عامة عن تكلفة السكن وكيف يمكنك اختيار الوالية التي تُناسبك بنا ًء على
ميزانيتك الشهرية:
أمرا صعبًا ،لذلك نوصي بقضاء أيامك
 قد يكون العثور على سكن مناسب لمدة طويلة األمد ًاألولى في نُزل أو فندق ،حيث تبلغ تكلفة غرفة الفندق في المتوسط حوالي  ٩٠يورو في الليلة،
بينما سيُكلفك النزل من  ٢٠إلى  ٣ ٠يورو في الليلة.
 عادة ما يكون االيجار هو أكبر عنصر في الميزانية الشهرية .حيث يمكنك أن تتوقع دفعما بين  ٥ ٠ ٠و ١٢ ٠ ٠يورو شهريًا لشقة مكونة من غرفتين أو ثالث على حسب موقعها.
وبالنسبة لغرف الطالب ،يُمكنك أن تتوقع دفع ما بين  ٣ ٠ ٠و ٥ ٠٠يورو.
 تختلف األسعار بين المناطق ،حيث اإلقامة في المدن الكبيرة مثل ميونيخ أو هامبورغ أو فرانكفورت أمماين وفي المدن الجامعية مثل فرايبورغ أو توبنغن باهظة الثمن ،على سبيل المثال تبلغ تكلفة شقة
االستوديو حوالي  ٥٩ ٥يورو في فرانكفورت ،وحتى أكثر في ميونيخ.
 يعتبر العيش في ألمانيا الشرقية اقل تكلفة من ألمانيا الغربية ،على سبيل المثال شقة صغيرةفي اليبزيغ تكلف في المتوسط  ٣٧٩يورو لإليجار.
➢ لمزيد من المعلومات ،برجاء زيارة الموقع اإللكترونىMake-it-in-Germany :
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• يمكنك مشاهدة الفيديو التالى لمعرفة تفاصيل أكثر عن كيفية الحصول على سكن
بأسعار منخفضة:

• يمكن البحث عن إعالنات سكن من خالل البوابات اإللكترونية التالية:
· Immonet
· Immobilienscout24
· Immowelt
· Meine Stadt

• عقد األيجار:
 يجب أن تبرم عقد اتفاقية اإليجار بالكتابة ،ويحدد عقد أو اتفاق اإليجار مبلغ اإليجار والتكاليف اإلضافيةوجميع المسائل القانونية األخرى ذات الصلة المتعلقة باستئجار الشقة.
 يجب أن تتحقق من مالك العقار إذا كان عليك التسجيل لدى مرافق الكهرباء والمياهوسؤاله عن مقدم الخدمة الذي يوصي به.

 يجب على كل شخص يعيش في ألمانيا التسجيل لدى السلطات المحلية .يجب عليك التسجيل خاللاألسبوع األول من االنتقال ويمكن العثور على عنوان مكتب التسجيل المسؤول على الموقع اإللكتروني
لمدينتك الجديدة.
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• معلومات إضافية:
 في معظم الحاالت ،يجب عليك اإلشتراك بخدمات الهاتف واإلنترنت. ألمانيا لديها مجموعة متنوعة من خدمات االتصاالت ،قارن بينها أوالً ثم قرر.ونظرا ألن اإلشتراك باإلنترنت أو الهاتف قد يستغرق عدة أسابيع ،يفضل اإلتصال
ً
بمقدم الخدمة قبل االنتقال الى ألمانيا.
 ت ُفرض رسوم على إستخدام الراديو والتلفزيون واإلنترنت (رسوم البث) .لذلك ،يجب عليك التسجيللدى مكتب الترخيص األلماني عبر اإلنترنت على موقع .Der Rundfunkbeitrag

• يرجى مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة تفاصيل أكثر عن رسوم االشتراك في البث اإلذاعي
والتلفزيوني العام:

 ال تنس أن تضع اسمك على صندوق البريد الخاص بك وجرس الباب ،حيث لن تحصل علىأي بريد ما لم يكن اسمك على صندوق البريد الخاص بك.
 في ألمانيا ،هناك ما يسمى بالساعات الهادئة ،هذا يعني أن الضوضاء ممنوعةبين الساعة  10مسا ًء والساعة  6صبا ًحا .بحيث يجب عليك االحتفاظ بالموسيقى بمستوى صوت
منخفض وتجنب القيام بأشياء مثل التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو إستخدام الغسالة خالل تلك الساعات.
 في حالة وجود حيوانات أليفة ،مثل القطط أو الكالب ،يلزمك الحصول على إذن منمالك العقار ُمسبقًا بشأن ما إذا كان مسمو ًحا لك بإبقائهم في شقتك الجديدة أم ال.
 ألمانيا رائدة في فصل النفايات ،استعد لفصل النفايات في حاويات زرقاء وصفراء وسوداء. يساعد هذا الفصل في فرز النفايات إلعادة التدوير ،مما يفيد البيئة.Page 3|4

• يرجي مشاهدة الفيديو التالي عن نظام فرز النفايات في ألمانيا:

لمزيد من المعلومات
 قم بزيارة موقع Make it in Germany مركز دعم الهجرة يساعدك في الخدمات المتنوعة في بحثك عن العمل+493018151111 :zav@arbeitsagentur.de
 لمعرفة معلومات تفصيلية حول الفرص المتاحة في كل والية في ألمانيا قم بزيارة موقعMake it in Germany
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