
Checkliste: Umzug in eine (eigene) Wohnung  
 

  خاصة قائمة المراجعة والتتمیم : اإلنتقال الى شقة
وبعد ذلك ما األمر ؟؟ –في بدایة األمر كان عقد اإلیجار   

 استالم الشقة
  الشقة الستالمھامالك تحدید موعد مع 

.الى المستأجر عادة یتم تسلیم كافة المفاتیح الخاصة بالشقة  
 

 موعـد التسلیم :                               التاریخ :                               الساعة :
 

________________                             _______________ 
  

بروتوكول التسلیم ( ما ھي حالة الشقة ؟ أین ھي األشیاء التالفة ؟ ما ھو تتم كتابة محضر/التسلیم، عند
 .یلفت اإلنتباه وتدوینھ في المحضرإلى أي شيء یجب اإلشارة ؟ ... ) . من حاجات  ناك في الشقةھ

 __؟ ____  وتسلیمكم الشقة عند انتھاء عقد اإلیجاركیف یجب أن تكون حالة الشقة اسأل مالك الشقة : 
 
 

ً من ھو الشخص الذي یجب أن أتصل بھ ھاتفی  في حالة لزوم إجراء تصلیحات في الشقة ؟ ا
 

 اإلسم ورقم الھاتف : _________________
 

 من ھو الشخص الذي یجب أن أتصل بھ ھاتفیاً في حالة حدوث طوارئ أو مصاعب ؟
 

 اإلسم ورقم الھاتف : ________________
 
 

 
 ھل الشقة موصولة بشسكة الھاتف اآللي ؟ نعم/ ال

  مسؤولیة شخصي ضد الغیر ؟ نعم / ال عقد تأمینھل ھناك لزوم أن أكتب 
 

 
وضع استھالك العدادات :قراءة   

 
_________عند انتھاء اإلیجار _____ استھالك الماءالحالي _______ استھالك الماء الماء دادع رقم  

 
____________ عند انتھاء اإلیجار _______ استھالك كھرباءالحالي  رقم عداد ااكھرباء ________ استھالك كھرباء  

 ل
_______________ عند انتھاء اإلیجار غازال_________استھالك  حالیا غازالرقم عداد الغاز_________ استھالك    
 
ابة تتم كت من ھو المسؤول عن تسجیل / إعادة تسجیل الغاز / المیاه / الكھرباء . أحیانا :العقار سأل مالكإ

 . ھذا یمكن أن یكون، علىیتم التسجیل باسم المستأجر ما   ، وغالبا العقار المالك / صاحبةالعقود باسم 
 ) . Gevelsbergفي   AVUلدى  سبیل المثال 

 
 
 



اإلستئجارالسكن و شھادة المؤجر على  
في المانیا وبعد اإلنتقال الى المسكن الجدید أن یسجل نفسھ في المسكن الجدید لدى  یعیش على كل انسان

مكتب المواطنین ولھذا الغرض یلزم توقیع مالك أو مؤجر العقار على استمارة تسجیل المسكن ، ویمكن 
ھذه  الحصول على ھذه اإلستمارة من مكتب المواطنین في مقر البلدیة (الراتھاوس) وعلى المؤجر توقیع

ذین یسكنون في ھذه الشقة من خالل عقد اإلیجار.اإلستمارة وكتابة أسماء كافة األشخاص ال  
 

 اإلعالن عن اإلنتقال وأعمال الصیانة
ن موعد اإلنتقال وأعمال الصیانة والتجدید في الشقة قبل عدة أیام من الموعد ع إعالم الجیرانیرجى  

 وتجنب الضوضاء قدر اإلمكان
 

 العنوانتغییر 
 اتوحیثما أبرمت عقود واتفاقی كالجئ  السلطات المسؤولة عن تسجیلكتبلیغ عنوانك الجدید الى یرجى 

 برقم اإلضبارة مركز الحكومةبلیغ المكتب اإلتحادي لالجئین حیثما قدمت طلب اللجوء مع ت -
 رقم اإلضبارةوتبلیغھم بمكتب شرطة األجانب في شفیلم  -
 صندوق دفع معاش األطفالروضة األظفال ، المدرسة ،  -
 البنك أو مصرف التوفیر -
 مكتب التأمینات الصحیة -
 شركة الھاتف واإلنترنت التي اشتركت بھا -
 النادي الریاضي -

  إسمك على صندوق البرید في المسكن الجدیدوضع بطاقة بوال تنسى 
 

  النظام البیتي
 

 تنظیمب ھذا النظامقوم فقراتھ ویبتطبیق كامل  لكل بناء في المانیا نظام خاص بھ یلتزم سكان ھذا البناء
ف الجیران بنفسك وتطلب من أحدھم شرح نظام العالقة بین سكان ھذا البناء .  ومن المستحسن أن تعّرِ

 البیت .
 اط النظام البیتي :قأھم ن

أوقات الھدوء والراحة: یجب اإللتزام بالھدوء وعدم الضجیج في أوقات الراحة والھدوء المحددة  -
حیث یوجد بین السكان أشخاص مسنین ، أو أطفال صغار أو مرضى لربما كانت ھذه األوقات 

 ضروریة لھم ؟ 
  البلدیة یتم تفریغھا من قبل عمال خدمات القمامة : یجب نقل برامیل القمامة الى الشارع كي -
شاحنات قبل من تفریغھا الشارع لبرامیل القمامة على رصیف القمامة (خدمة ) : یجب وضع  -

 بنقل البرامیل الى الشارع وفقا لبرنامج یتفق كثیر من األحیانفي المستأجرین  ویتناوب القمامة .
كما یمكن بالبرید  2علیھ السكان ، كما أن البلدیة تقوم بتوزیع رزنامة سنویة في شھر ینایر/ كانون 

صل فأن یشرح لك أحد سكان البناء على كیفیة تأكد .  الحصول على ھذه الرزنامة من مقر البلدیة
عن بعضھا البعض وأي نوع من النفایات یوضع في برمیل القمامة المخصص لھ ووظیفة النفایات 

صفراء الكیاس األ زیعتو یتم( و األزرق والبني والرمادي / أسوداألكیاس الصفراء أیضاً والبرمیل 
مآل برمیل القمامة بقمامتك فقط بل اترك لآلخرین مكانا ) ؟ ال تالراتھاوس معلومات فيمقر المن 

  یرمون بھ قمامتھم .
 ؟ _________________أین تتواجد أقرب حاویات القمامة الزجاجیة  -

 



 أین یمكنني التخلص من القمامة الكھربائیة ؟ __________________ -
 

 یف یتم التخلص من القمامة ذات الحجم الضخم ؟ _______________ك -
 

 خدمات المسح والتنظیف -
 

یتناوب المستأجرون أسبوعیا في تنظیف القسم العام من البناء والذي یتم استعمالھ من قبل كافة سكان 
عن مواعید البناء. ونادرا ما یكون ھناك خدمات تنظیف بالتعاقد ، وعلیك سؤال المسؤول عن البناء 

دورك في التنظیف ( الدرج وارض السقیفة وأرض القبو) وربما یجب أیضا كناسة الرصیف والحوش 
؟الداخلي .  

 شتاءخدمات ال -
مساء على  20:00حتى الساعة  7:00إزاحة الثلوج ورش موانع الزحط والتزلج من الساعة 

متر  1,50الى  1,20یبلغ األرصفة أمام بناء السكن والمداخل والممرات المؤدیة الیھ بعرض 
وكذلك الطریق المؤدي الى برامیل القمامة أوالى مكان وقوف السیارات بعرض یبلغ نصف 

اعات عرض الممر السابق ، كما یجب رش الحبیبات على األرصفة مساء حینما تنشر اإلذ
، وحینما تتساقط الثلوج طوال النھار یجب ازاحتھا ورش  والصحف خبر تشكل الصقیع في اللیل

 الحبیبات الواقیة من الزحط والوقوع خالل أوقات النھار .
علیك أن تسأل عن برنامج توزیع الخدمات الشتائیة في البناء وكیف یتم انجاز ھذه الخدمات ، وأین 

 یتم تخزین حبیبات الرش وأین یوجد مجراف الثلج . 
 

 یقةاستعمال الحد -
 ؟ من یسمح لھ باستعمال أي قسم من الحدیقة ومن یعتني بھا

 
 رسوم التلفزیون والرادیو
یورو رسوم تلفزیون ورادیو  17,50أسرة عادة أن تدفع  شھریا مبلغ في ألمانیا یجب على كل 

(ARD,ZDF, Deutschlandradio) المستلمین للمساعدات ذوي الدخل المحدود ویمكن لالجئین و
اإلجتماعیة عدم دفع ھذه الرسوم بعد تقدیم صورة عن قبول اللجوء أو شھادة من دائرة المساعدات 

 ARD ZDFاإلجتماعیة وإمالء إستمارة اإلعفاء من ھذه الرسوم وتقدیم اإلستمارة الى ھیئة 
Deutschlandradio Beitragsservice, 50656 Köln“   أو عن إما بالبرید العادي

 طریق البرید اإللكتروني . 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اقةطتفادي تعفن الجدران . توفیر استھالك ال –تدفئة صحیحة وتھویة صحیحة   
 
 
 

http://www.heizenlueftensparen.de/wp-content/uploads/2013/11/Comic_heizen_lueften_DINA4_MUTZeV.jpg 
 

 إنذار عقد اإليجار 
 

یجب علیك أن ترسل لذلك و.  أشھر 3 اإلنذار فترة إشعار تبلغ ، وعادة بإنذار عقد ایجار الشقة ذا قمت ا
 یجب علیك ، و إذا كنت ترید أن تترك الشقةتاریخ رحیلك أشھر من  3إنذار عقد اإلیجار الى المالك قبل 

ا واطلب منھ تأكیدا خطیللمؤجر تنذر بھ عقد اإلیجارالمبرم بینك وبین  مؤجر الشقة ـقدیم كتاب خطي ت
مؤجر ك بأن العلمیبالبرید المسجل  اإلنذار ، على سبیل المثال ، عن طریق إرسال إشعارباستالمھ اإلنذار

یجب و. ذارباإلنإشعارا  ىتلق العقار أن المالك صاحبتؤكد  یكإل تستتلقى رسالة بعثوھكذا . استلم اإلنذار
. في بعض األحیان یمكنك ترك الشقة  اإلیجار عقد على النحو المنصوص فيلصاحبھا  الشقةتسلیم 

 .بعدك شقة مباشرةالشخص یرید استئجار  - و مستأجرة جدیدةبسرعة عندما تجد مستأجر جدید / أ
 

 الضمان ودیعة
 .عند حل عقد اإلیجار وتسلیم الشقة أیضا یجب كتابة محضر / بروتوكول عند انتھاء عقد اإلیجار ، 

 .تسترجع قیمة الودیعة التي دفعتھا حینما أبرمت عقد اإلیجار صور ، قإذا لم یتم العثور على أوجھ 
التي منحتك  قرضاً مالیا  یعادل قیمة الودیعة بحیث أن تقوم أنت بتسدید كان قد تم دفع الودیعة من قبل البلدیة إن و

ھریة التي عادل األقساط الشیعة ، بل تستلم فقط مایكامل الودالقرض للبلدیة على شكل أقساط شھریة ، فال یحق لك استالم 
 قمت بتسدیدھا لغایة موعد مغادرتك للشقة ویبقى مبلغ الفوائد لدى البلدیة .

 
 
 
 



 فصل النفایات عن بعضھا البعض وتوزیعھا على البرامیل الخاصة بكل نوع من القمامة
 

!ھذه الطريقة صحیحة   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrogeräte: 
 شركة بوتنر +  زاوري

شبروكھوفل  45549/   60شفیلمر شتراسي   
17:00الى  8:00 الساعة اإلثنین الى الجمعة  

 التقبل أجھزة التبرید العاملة بواسطة سوائل وما یحتوي على أمیانط / حریر صخري

Grafikbasis: http://www.lkgi.de/images/formulare_downloads/Umwelt_Bauen_Abfall/Abfall/2013AbfalltrennA4.pdf 

یمكن التخلص من أدوات 
المنزل الضخمة مثل الغسالة 
والبراد الخ.... باتصال ھاتفي 
مع قسم النفایات بالبلدیة 

عن كل  یوروفقط 1والرسوم : 
 قطعة


