Arabic Version

اس ئجار شقة

اليونان

ما الذي أحتاجه ﻻس ئجار شقة؟
AFM/ΑΦΜ

الحساب الم
أين مكن فتح حساب م
البنوك المحل ة اﻷ

شعب ة

؟

أين مكن الحصول ع  AFMالخاص ؟

:

ق ا للم ان )(DOY/ΔΟΥ
أقرب مركز
الذي تع ش ف ه.ع الرغم من عدم وجود مواع د للحجز هناك ،جب
عل ك ز ارة مكتب ال ائب ب الساعة  9ص احا و  1ظهرا  -تحقق
من ساعات عمل ل مكتب ق ل زارتك.

بنك ب ايوس
بنك ألفا

ما الذي جب أن كون م ؟


البنك الوط اليونا



يورو بنك

ت ــح إقامة أو طاقة سج ل املة مختومة
إث ات العنوان )مثل فاتورة المرافق أو إعﻼن رس
المض ف أو المالك(.

من ق ل

هام
ما الذي جب أن كون م ؟

















ت ــح اﻹقامة أو طاقة ال سج ل ال املة المختومة وجواز
سفرك ،إذا ان لد ك واحد
سخة من المس ند مع رقم  AFMالخاص ك
إث ات العنوان )مثل فاتورة المرافق أو إعﻼن رس من ق ل
المض ف أو المالك(
فاتورة من كة الجوال الخاصة ك ت ت أن رقم هاتفك
مدرج تحت اسمك أو شهادة من كة الجوال الخاصة ك
تف د أن رقم هاتفك مدرج تحت اسمك
رات ك
ع
اث ات
تعمل،
كنت
إذا
)إما كشوف اﻷجور أو رسالة من صاحب العمل الخاص ك(
ً
إذا كنت عاط عن العمل ،فهناك سخة من طاقة ال طالة
الخاصة ك من مكتب القوى العاملة اليونا )(OAED
السنوي
كشف ب ان ال
(ekkatharistiko
eforias/
εκκαθαριστικό
)εφορίας
ة اليونان
أو اقرار رس أنك لم تدفع
اعﻼن المشاركة الخاص ك م وع ه ليوس

هام
قد تطلب عض البنوك ود عةصغ ة )من  30 – 5يورو( لفتح حساب
اليونان تختلف من ف ع إ آخر.
جد د .تج ة فتح حساب م

لك ) (AFMجب أن سأل عن المفتاح
عند اصدار الرقم ال
لك ) (Kleidarithmos/Κλειδάριθμοςالذي مكنك من
الرئ
خﻼلة )الدخول لصفحتك اﻷل ون ة ال ائب )Taxisnetوهو
الموقع الرس للهيئة المستقلة لﻼيرادات العامة( AADE/ΑΑΔΕ
 ،ما ذلك
ح ث مكنك مراق ة ل ما يتعلق ب شاطك ال
ة ،و عقود اﻻ جار  ،وما إ ذلك.
اﻹقرارات ال
ل تعامل مع
إذا كنت تق م مركز إقامة مفت ح ،فمن المف د
الخدمات العامة أو مقد الخدمات الخاصة )مثاﻻ .البنوك( أن كون
معك شهادة اث ات اﻻقامة المركز أو دل ل ع العنوان إذا كنت تق م
 ESTIAسكن.

ير

التواصل معنا

ﻷي سؤال الرجاء التواصل معنا ع العنوان ال دي
iom_helios_info@iom.intاﻹل ون
أو ع أرقام ا لوا س اب التال ة من الساعة  15:00-09:00من
اﻹثن -الجمعة  ،ستطيع أ ضا ترك الرسائل الصوت ة أو ال تاب ة
خارج أوقات العمل الفعل ة
اللغات
عر  -كرمان  -سورا
أوردو  -هندي  -انجا
إنجل ي  -يونا  -فر
فار  -اشتو

أرقام الوا س آب
+ 30 690 665 6134
+ 30 690 695 6107
+ 30 690 986 8980
+ 30 690 665 6125

Arabic Version

اس ئجار شقة

اليونان

ك ف مكن اس ئجار شقة؟
العثور ع شقة

تأج شقة

أين مكن ال حث عن شقة؟

ما هو عقد اﻹ جار؟
اتفاق اﻹ جار) ) (misthotirio/μισθωτήριοهو عقد ب
تأج م ل يتضمن حقوقهم
جميع اﻷطراف المشاركة
وال اماتهم خﻼل الف ة الزمن ة الموصوفة اﻻتفاق.
تأ د من أنك قد فهمت افة بنود اتفاق ة اﻹ جار ق ل التوقيع
عليها.







ماذا حدث عد توق

ع عقد اﻹ جار؟

عد توقيع ال سخة المطبوعة من اتفاق ةاﻹ جار،تحتاج إ إ مال
الخطوات التال ة:



الخطوة  .1إحتفظ ال سخة أصل ة من اﻻتفاق
الخطوة  .2س قوم المالك بتحم ل اﻻتفاق ة ع Taxisnet
الخطوة  .3جب عل ك سج ل الدخول إ  Taxisnetإ قبول
اتفاق ة اﻹ جار ع اﻹن نت
الخطوة الرا عة  .4عند التوقيع ع سخة مطبوعة من عقد
اﻹ جار ،سوف طلب منك دفع  1أو  2أشهر من اﻹ جار مقدما
نها ة عقد اﻹ جار ،إذا لم
اعت ارها تأم  .يتم إرجاع التأم
كن هناك أي أ ار أو فوات معلقة للعقار.
هام
عل ك بتوضيح للمالك عمل ة تغي
فوات الخدمات.

المعلومات الشخص ة






ﻻفتات لﻺ جار حول ال

)اﻷح اء(

إ ليوس

منازل

لﻶجار

موقع
النت
ع
www.heliospiti.com
ع اﻹن نت المواقع المحل ة ،مثل) xe.gr :متوفر اللغت
،spitogatos.gr
)(EN/GR
واليونان ة(،
اﻹنجل ة
)،tospitimou.gr (EN/GR)، spiti24.gr (EN/GR/AR/FR
)spiti360.gr (EN/GR)، plot.gr (EN/GR
الصحف المحل ة والوطن ة تحتوي ع قسم قائمة اﻹ جار
)(Ενοικιάζονται
الو اﻻت العقارة )أنها سوف تفرض رسوما ع خدماتها  -عادة
ق مة اﻹ جار شهر واحد(
وسائل اﻻعﻼم اﻻجتماع ة،مثل الف سبوك السوق
معلومات من اﻷصدقاء والعائلة والمجتمع

هام!
قد تختلف ت ال ف اﻻس ئجار اعتمادا ع المدينة والمنطقة ال ت حث
عنها وعادة ما تكون اهظة الثمن مرا ز المدن الرئ س ة )مثل أث نا
وسالون ك(.
يتم شجيع اﻷ الذين يتقاسمون الم ل التأ د من أن المال
لعدد اﻷشخاص الذين مكنهم السكن
حددون الحد اﻷق
العقارات وقد قامو ب دراج اسماء جميع المستف دين عقد اﻹ جار

اين تجدنا
مكنك دائما الوصول ا ف قنا المتواجد
 16:30عد الظهر
Trikala / Τρίκαλα
Livadia / Λειβαδιά
Kilkis / Κιλκίς
Katerini / Κατερίνη
Tripoli / Τρίπολη

مرا ز التعلم و اﻻندماج التا عة ل نامج ه ليوس من اﻻثن
Chania, Crete / Χανιά, Κρήτη
Heraklion, Crete / Ηράκλειο, Κρήτη
Sitia, Crete / Σητεία, Κρήτη
Larissa / Λάρισσα

ا الجمعة من الساعة  9:30ص احا ح
Athens / Αθήνα
Thessaloniki / Θεσσαλονίκη
Ioannina / Ιωάννινα
Karditsa / Καρδίτσα

مكنك متا عة ل جد د ع الرا ط  www.greece.iom.intو الرا طfacebook.com/heliosintegration.

