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في مقاطعة فولدا )بما في  SGB IIوفقًا لقانون الشؤون االجتماعية  المالئمبالسكن   الخاص التنظيم 
  -01.07.2021صالح ابتداء ا من  -ذلك المناطق الحضرية( 

 
 (:المجال المرجعي األول) وكونزيل بيترسبيرغ فولدا،ينطبق التنظيم التالي على        

  

 المالئمحجم الشقة  عدد األشخاص
الحد األعلى سعر اإليجار 

 البارد
 Euro 330,00 متر مربع 50لحد شخص واحد  

 Euro 380,00 متر مربع 60لحد  شخصين

 Euro 480,00 متر مربع 75لحد  أشخاص 3

 Euro 580,00 متر مربع 87لحد  أشخاص 4

 Euro 660,00 متر مربع 99لحد  أشخاص 5

 Euro 673,80 متر مربع 111لحد  أشخاص 6

 Euro 693,60 متر مربع 123لحد  أشخاص 7

 Euro 756,00 متر مربع 135لحد  أشخاص 8

 Euro 818,40 متر مربع  147لحد  أشخاص 9

 Euro 880,80 متر مربع 159لحد  أشخاص 10

 
 

 ,هوفبيبر,جروسنلودر ,ايترفيلد, فليدن ,ايشنتسيل ,ديبيرز ,بورجهاون  ,الزشليرفباد س  لتاليهالبلديات اعلى  ينطبق التنظيم التالي 

 (:المجال المرجعي الثاني)في مقاطعة فولدا  نويهوف ,كالباخ ,هونفيلد,هوزنفيلد
 

 حجم الشقة المالئم عدد األشخاص
الحد األعلى سعر اإليجار 

 البارد
 Euro 300,00 متر مربع 50لحد  شخص واحد 

 Euro 340,00 متر مربع 60لحد  شخصين
 Euro 410,00 متر مربع 75لحد  أشخاص 3
 Euro 460,00 متر مربع 87لحد  أشخاص 4
 Euro 510,00 متر مربع 99لحد  أشخاص 5

 Euro 562,60 متر مربع 111لحد  أشخاص 6

 Euro 617,80 متر مربع 123لحد  أشخاص 7

 Euro 673,00 متر مربع 135لحد  أشخاص 8

 Euro 728,20 متر مربع 147لحد  أشخاص 9

 Euro 783,40 متر مربع 159لحد  أشخاص 10
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تان   ,رازدورف ,بوبنهاوزن ,نوشتال ,زرهلدي ,جيرسفيلد ,ايرنبيرغ  ,ايبربسبورغ لتاليهالبلديات االتنظيم التالي ينطبق على     

 (:الثالثالمجال المرجعي )

 حجم الشقة المالئم عدد األشخاص
الحد األعلى سعر اإليجار 

 البارد
 Euro 280,00 متر مربع 50لحد  شخص واحد 

 Euro 300,00 متر مربع 60لحد  شخصين
 Euro 350,00 متر مربع 75لحد  أشخاص 3
 Euro 400,00 متر مربع 87لحد  أشخاص 4
 Euro 450,00 متر مربع 99لحد  أشخاص 5

 Euro 510,60 متر مربع 111لحد  أشخاص 6

 Euro 565,80 متر مربع 123لحد  أشخاص 7

 Euro 621,00 متر مربع 135لحد  أشخاص 8

 Euro 676,20 متر مربع 147لحد  أشخاص 9

 Euro 731,40 متر مربع 159لحد  أشخاص 10

 

     

 يرجى مالحظة المعلومات الهامة التالية:

شخص االتصال الخاص بك/  موافقةأن تستأجر شقة ال يمكنك تمويلها من مواردك الخاصة، يجب عليك أوالً الحصول على  قبل

 المسؤول عنك في مركز الشغل )جوب سنتر( قبل إمضاء الكراء، وذلك لتجنب أي أضرار أو مشاكل محتملة.

عند مركز الشغل )جوب سنتر(. يمكن الحصول على نموذج الطلب عند  استئجارهاالمرجو التقدم بعرض كامل حول الشقة، قبل 

 Job-fulda.de مركز الخدمة أو على موقع جوب سنتر باألنترنت: 

 .للمزيد من األسئلة، يرجى االتصال بموظفي الخدمة لدينا أو الموظف المسؤول عنك


