
مرجـــع ات�صـــــــالك
موؤجرك هو مرجع ات�صالك

يجي��ب م�ؤج��رك عل��ى �أي��ة �أ�ش��ئلة لدي��ك تتعل��ق بال�ش��قة وي���ره تق��دمي 
�مل�ش��اعدة ل��ك. 

م��ن و�جب��ك كم�ش��تاأجر �ي�ش��ا �لإت�ش��ال بامل�ؤج��ر )�ملال��ك( خا�ش��ة ل��دى 
وق���ع �أ�ر�ر �و ح�ش�ل م�ش��اكل.

لناحيــة املوا�صيــع والأ�صــئلة املدرجــة ادنــاه، يرجــى الإت�صــال 
ــول علــى مزيــد مــن املعلومــات. باملوؤجــر مبا�ــرة للح�ص

الأمثلة على ذلك:
يتبني لك �ن �أ�ر�ر�ً حلقت بخط�ط �لتمديد�ت: متديد�ت �ملياه، خط�ط   •

�لكهرباء، متديد�ت �لغاز.  
تكت�شف وج�د عفن.  •

تعطل عمل ر�ديات�ر �لتدفئة �أو تت�رب منه �ملياه.  •
حتطم زجاج نافذة.  •

تعذُّر فتح �أو �إغالق نافذة ب�شكل جيد.  •
�ملفا�شل على ح��ض �ملغ�شلة، يف �حلمام �أو يف ح��ض �ل�شتحمام غري   •

�شليمة �أو تغري ل�نها.  
جرى �شط� على منزلك �أو تبني لك �ن حماولة �شط� ح�شلت على �ل�شقة.  •

فيما يتعلق باملوا�صيع املدرجة اأدناه يرجى توجيه ال�صوؤال للموؤجر.

الأمثلة:
�أين تقع غرفة جتفيف �لغ�شيل؟ هل هناك ق��عد خا�شة باإ�شتخد�مها؟  •

��ض جيد و �أو م�رِّق للجدر�ن؟ �أين ميكنني �لعث�ر على طرَّ  •
هل تت�فر �أماكن ل�ق�ف �ل�شيار�ت؟ ما هي �لتكاليف؟  •

م��قف �لدر�جات غري كافية. �أين ميكنني �إيقاف در�جتي؟  •
هل �أ�شتطيع �حل�ش�ل على غرفة خمزن �إ�شافية يف �لقب�؟  •

مبن �أت�شل بخ�ش��ض �لنفايات �ل�شخمة؟  •

مالحظــــــــة
ج�ش��يمة  ����ر�ر  حلق��ت  ح��ال  يف 
مل��زم  �أن��ت  باملبن��ى،  �أو  بال�ش��قة 
مب�ج��ب عق��د �لإيج��ار �إب��الغ �مل�ؤج��ر 
)�ملال��ك( ف���ر�ً، ك��ي ل ي��زد�د �ل���رر 

وك��ي ل تن�ش��اأ �أ���ر�ر لحق��ة.

ن�صيحة 1: اإذا كانت لديك 
اأ�صئلة، ال ترتدد يف االت�صال 
مبوؤجرك. فهو �صلة االت�صال 
اخلا�صة لتلبية اإحتياجاتك. 

ا�صاأل مرة اأكرث فهذا اف�صل من 
ال�صوؤال مرة اأقل!

رقم �لط��رئ يف حالة وق�ع �أ�ر�ر

ً اإعالم املوؤجر )املالك( فورا

اأ�صئلة اإىل املوؤجر )املالك(
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ن�صيحة 2 : قم بتدوين املعلومات اخلا�صة مبوؤجرك  بحيث تكون دائما مبتناول يدك.

ن�صيحة 3 : ميكن على االإنرتنيت العثور على مناذج الطلبات املنا�صبة. اإبحث حتت 
عبارة مركز بدل ال�صكن „Wohngeldstelle“ . واأ�صف ا�صم املكان.

موؤجرك هو مرجع اإت�صالك 

عقـــد الإيجـــار

تقدمي العون املادي لت�صديد الإيجار 

مرجع الت�صال

رمب��ا حت�ش��ل عل��ى ن�ش��خة م��ن بطاق��ة �مل�ؤج��ر �ل�ش��خ�شية �لتي حتت���ي على كل 
�رق��ام �لت���ش��ل عندما ت�ق��ع على عقد �لإيجار. �إ�ش��األ فقط عن ذلك.

جهة �لت�شال �خلا�شة بك

مت ت�شليم لئحة هذه  �ملعل�مات من قبل

�إ ب ز  � مركز �لتعليم �لأوروبي لالإ�شكان و�لعقار�ت � م�ؤ�ش�شة غري ربحية

بدل �صكن / تكلفة املاأوى وفقاً للقانون الإجتماعي 2
ميك��ن للم��طن��ني ذوي �لدخل �ملنخف�ض �أو �ملعا���ض �لتقاع��دي �ملنخف�ض �حل�ش�ل على دعم 
م��ن �لدول��ة. يح��ق له��م يف كث��ري م��ن �حلالت �حل�ش���ل على ب��دل �ش��كن. وباإمكانه��م �حل�ش�ل 
عل��ى  �لإ�ش��تمار�ت / طلب��ات �لدع��م لبدل �ل�ش��كن من متك��ب �إعانة �لإ�ش��كان يف �لإد�رة �لبلدية 

�لتابعني لها.

تكلفة ال�صكن وفقا للقانون الإجتماعي 2
وفقا للقان�ن �لإجتماعي 2 يحق للذين يبحث�ن عن عمل �حل�ش�ل على م�ش��اعدة ت�ش��مل بدل 

�ل�شكن )�لإيجار( و�لتدفئة.

مالحظــــــــة
علي��ك ق��ر�ءة عق��د �لإيج��ار وفهم��ه ب�ش��كل كام��ل. وتكم��ن �أف�ش��ل طريق��ة لذل��ك يف �ن 
يتم �رح بن�د �لتفاقات �لهامة لك م�شبقًا وب�شكل و��شح وتت�شمن )نظام �ملبنى، 

تنظيف �لدرج، خدمة �ل�ش��تاء(.


