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 حقوقكم كمستأجرین                     
 ) الثانیة أو المساعدات االجتماعیةIIمعلومات للمستفیدین من إعانة البطالة (

 

 ما ینبغي مراعاتھ عند استئجار مسكن

 أن توقعوا عقد اإلیجار،  قبل

 بد قبل أن تتولوا  ال 
 دفع اإلیجار الشھري �
 دفع مصاریف االنتقال �
 دفع تأمین اإلیجار أو الحصص التعاونیة �

 وللحصول على ھذا اإلقرار، یرجى تقدیم ما یلي: ،من الجھة المختصة إقرار كتابيعلى تحصلوا أن 
 أو ع بعدُ لم یوقَّ عقد إیجار  �
 عرض تأجیر ملموس.  �

 التكالیف الخاصة باالنتقال

ل التكالیف الخاصة باالنتقال إال إذا كان فلن یتم تحمُّ  ،ثوا إلى الموظفة المختصة أو الموظف المختص المسؤول عنكم قبل التخطیط لالنتقالتحدَّ 
بینكم وبین ا على سبیل المثال إذا لم تستطیعوا البقاء في منزلكم ألسباب صحیة أو إذا حدث انفصال ویكون االنتقال ضروری�  ،اضروری� االنتقال 

 زوجكم أو شریككم في الحیاة.

 (التعلیمات www.hamburg.de/infoline :في ھذا الرابطاإنترنت ا، وھذه تجدونھا على ھناك أسباب أخرى تجعل االنتقال ضروری� 
 / من قانون الضمان االجتماعي الباب الثاني عشر 35الثاني والمادة من قانون الضمان االجتماعي الباب  22 المادة حول المتخصصة

Fachanweisungen zu § 22 SGB II und § 35 SGB XII.( 

 ما مدى اإلیجار المسموح بھ

یجار في ما مدى ارتفاع اإل المالَءمةبحدود یرتبط مدى اإلیجار المسموح بھ بعدد األشخاص الذین یعیشون معكم في األسرة. ویحدد ما یسمى 
 یكون إیجار السكن أعلى من ھذه الحدود.بأن سمح ال یُ  ،وحتى تتولى الجھة المختصة دفع اإلیجار الخاص بكم  ،حده األقصى

في بعض الظروف الخاصة أو في  .http://t.hh.de/1016372 :في ھذا الرابطاإلنترنت الحالیة  على المالَءمة یمكنكم العثور على حدود 
. یمكنكم الحصول على معلومات أكثر تفصیًال من الجھة المختصة المسؤولة المالَءمةیمكن إضافة رسوم إضافیة إلى حدود  ،بعض المناطق

من قانون الضمان االجتماعي الباب  22 المادة حول لمتخصصةا (التعلیمات www.hamburg.de/infoline :عنكم أو عبر ھذا الرابط
 ). Fachanweisungen zu § 22 SGB II und § 35 SGB XII/ من قانون الضمان االجتماعي الباب الثاني عشر 35والمادة  ،الثاني

 ما الذي ینبغي علیكم مراعاتھ عند معاینة المسكن

 علیكم مراعاة النقاط المھمة التالیة: ،وعند معاینتكم لھ ،نوا ھذا المسكنینبغي علیكم قبل أن تقرروا أخذ مسكن أن تعای

 ھوام أو عفن؟توجد ھل حالة المسكن جیدة (على سبیل المثال المرافق الصحیة، النوافذ، الحوائط)؟ ھل  �
ز في عقد اإلیجار، فیجب أن یكون ذلك ھل المعلومات في عرض اإلیجار تتوافق مع الحالة الفعلیة؟ مثال: إذا تم تحدید مطبخ مجھَّ  �

 أیًضا.موجوًدا 
 إذا كنتم تتشاركون المسكن مع أشخاص آخرین: �

 صة لكم؟ما مقدار المساحة المخصَّ   �
 ھل لدیكم ما یكفي من الخصوصیة؟ �
 ھل یمكن استخدام المطبخ والحمام بشكل مناسب؟ �

 عقد اإلیجار (كمقدار اإلیجار واالتفاقات حول اإلیجار المتدرج)؟ھل تتوافق البیانات في عرض اإلیجار مع البیانات الواردة في  �

http://www.hamburg.de/infoline
http://t.hh.de/1016372
http://www.hamburg.de/infoline
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 على ذلك: ما الذي یجب علیكم معرفتھ عالوةً 

 ال یجب علیكم في األساس دفع أي تكالیف سمسرة. ⊗
 لیس علیكم دفع التكالیف األخرى (كتأمین اإلیجار مثًال) إال بعد إبرام العقد. ⊗

 ما ھي الجھة المختصة؟
أو  ،)team.arbeit.hamburgالمختصة التي تحصلون منھا على الخدمات المعیشیة، وھي إما مقر مركز العمل ( تختص بذلك الجھة

 أو مركز الخدمات االجتماعیة في مكتب المقاطعة. ،المكتب المختص للتأمین األساسي والشؤون االجتماعیة
 

 لدیكم مشاكل مع المؤجر؟

 أو مرتفعة للغایة؟ تظنون أن فاتورة التكالیف الجانبیة خاطئة �
 توجب رفع اإلیجار (بعد عملیة تحدیث)؟ �
 لدیكم االنطباع أن إیجار مسكنكم في حالتھ ھذه مرتفع للغایة؟ �
 ر یستغل وضعكم؟لدیكم شعور بأن المؤجِّ   �
 مسكنكم صغیر بدرجة أقل بكثیر مما ھو مذكور في عقد اإلیجار؟  �
 كالعفن أو الجدران الرطبة على سبیل المثال؟  ،ا في مسكنكملدیكم عیوب كبیرة جد�  �
 لدیكم شكوك حول قانونیة المطالبات الفردیة للمؤجر؟  �

وفي حالة وجود أضرار  أو  ر مسكنكم.نحن سنقوم بمساعدتكم إذا كانت لدیكم مشاكل مع مؤجِّ  یرجى إخبار الجھة المختصة المسؤولة عنكم.
ل التكالیف وسوف تتلقون إفادة بقبول تحمُّ  ،عضویتكم في جمعیة المستأجرین لمدة عام واحدتتحمل الجھة المختصة تكالیف  ،عیوب كبیرة

 ویمكنكم بأنفسكم اختیار جمعیة المستأجرین التي ستدعمكم. ،تقدمونھا إلى جمعیة المستأجرین

 تدعمكم جمعیات المستأجرین التالیة في ھامبورج:

 Interessenverbandجمعیة (
Mieterschutz (جمعیة مسجلة 

                            Fuhlsbüttler Straße 108 
                            22305 Hamburg  

 73 74 040/690الھاتف: 
 :اإللكترونيالبرید 

 mieterschutz.de-hamburg@iv 
 mieterschutz.de-www.iv :اإلنترنت 

 Mieter helfen Mieternجمعیة ( 
e.V َّلة.) جمعیة مسج 

        Bartelsstraße 30 
        20357 Hamburg 

 40 39 040/431الھاتف: 
 :اإللكترونيالبرید 

info@mhmhamburg.de 
 www.mhmhamburg.de :اإلانترنت 

 Mieterverein zu Hamburg vonجمعیة ( 
 لة في اتحاد المستأجرین األلمان) جمعیة مسجَّ  1890

        Beim Strohhause 20 
        20097 Hamburg  

 0-79 79 040/8الھاتف: 
 :اإللكترونيالبرید 

info@mietervereinhamburg.de 
 hamburg.de-www.mieterverein :اإلنترنت 
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