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   بيانات تكاليف االنتقال واإلقامة

 
الثاني من القانون االجتماعي  الجزء بموجبتأمين مستويات المعيشة  في إطار خدمات ميتلمارك-بوتسدام منطقة ( بMAIAمايا )توظيف مركز يمنح 

(SGB II)،  22 بالمادة والتدفئة عمًل  لإلقامةالتكاليف الفعلية ( من قانونSGB II) ،يةبقدر الكفا.  
 

 :بعناية قبل البحث عن شقة، يرجى قراءة ما يلي

 
على تعهد ( SGB II) بموجب القانون (MAIAمايا )مركز توظيف الميزات التي يطرحها ن من والمستفيد ، يحصلجديدال اإلقامةإبرام عقد  قبل

في الوقت المناسب  طلبهذا الويقدم  .(SGB IIمن  1د ، البن4، الفقرة 22المادة ) (MAIAمايا )مركز توظيف تكاليف اإلقامة الجديدة من  بسداد

 ا.أسابيع مقدمً  4ال يقل عن  قبل ما بحيث يكون

 
 .إذا كنت تنوي االنتقال إلى مسكن جديد (MAIAمايا )مركز توظيف في  بالشخص المعين للتواصل معكيرجى االتصال 

 
 ال يمكن منح تعهد الحق.و قبول التكاليف.ل اأساس  التعهد  هذاويشكل العقد إبرام  قبل التوظيفتعهد مركز يلزم الحصول على 

  
 على النحو التالي: ذلكو ،االختلفات اإلقليميةمراعاة لى عدد أفراد األسرة، مع إ تكلفتهو مساحة السكن الكافيةيستند حساب 

 

 الكافية السكن مساحة عدد األشخاص

 متر مربع 50ما يصل إلى  1

 عمتر مرب 65ما يصل الى  2

 متر مربع 80ما يصل إلى  3

 متر مربع 90ما يصل إلى  4

 إضافية متر مربع 10زيادة  أي شخص إضافي

 
 إجمالي مصاريف اإليجار غير شامل التدفئة )مصاريف اإليجار غير شامل التدفئة+المصاريف التشغيلية(

 

  المنطقة

 شخص إضافي أشخاص 4 أشخاص 3 شخصين واحد شخص

 50ما يصل الى 
 تر مربعم

متر  65 - 51
 مربع

متر  80 - 66
 مربع

متر  90 - 81
 مربع

 حسب كل متر
 في الشقةمربع 

1 
Kleinmachnow. 
Teltow. Stahnsdorf. 
Nuthetal 

  يورو 11.29 يورو 935.10 يورو 768.80 يورو 596.70 يورو 434.00

2 
Werder. Michendorf. 
Schwielowsee. 
Beelitz. Seediner See 

  يورو 8.93 يورو 814.50 يورو 680.00 يورو 542.10 يورو 455.00

3 

Beetzsee. Groß 
Kreutz. Kloster 
Lehnin. Wusterwitz. 
Ziesar 

 يورو 7.23 يورو 550.80 يورو 520.80 يورو 438.10 يورو 349.00

4 

Bad Belzig. 
Wiesenburg. 
Treuenbrietzen. 
Brück. Niemegk 

 يورو 7.53 يورو 668.70 570.40 يورو يورو 453.05 يورو 378.50

 
 

 الفعلية بشكل منفصل. التدفئة تكاليف يمكن فرض

 

 وال تسدد على حدة. الكهرباء تكاليفن تضمعادة ما 

 

على  اإلقامةتكاليف االنتقال و حمل مصروفاتلت (MAIAمايا )مركز توظيف التوقيع على عقد اإليجار من  قبليجب الحصول على تعهد منفصل 
 اإليجار. لتحمل مصروفات جديدال محليالمختص ال توظيفالمركز  من التوالي

  

 .العثور على مسكن بهافي ألمانيا و في االندماجنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح 

  
 (MAIAمايا )مركز توظيف 


