
معلومات عن
استئجار شقة سكنية

الحدود العليا لقيمة اإليجار

بالنسبة لقيمة إيجار أي شقة، هناك حدود عليا تتحدد حسب
 عدد األشخاص المقيمين بها.

 ستجدون هذه الحدود العليا في اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني :
www.berlin.de/laf/wohnen/Infos_fuer_fluechtlinge

  مالحظة مهمة :
 إذا كنتم طالبي لجوء وأردتم االنتقال من سكن جماعي إلى شقة

 باإليجار، يمكنكم تجاوز الحدود العليا إلجمالي اإليجار بنسبة 20
 في المائة. وينطبق األمر نفسه بالمناسبة أيًضا على المشردين الذين

ينتقلون من مؤسسات مساعدة المشردين إلى شقة سكنية خاصة.

االتصال

يمكنكم طرح أسئلتكم أيًضا عبر البريد اإللكتروني :
Mietsachgebiet@LAF.Berlin.de

المكتب اإلقليمي لشؤون الالجئين
قسم اإلعالم
Darwinstr. 14-18
10589 Berlin  

هاتف  : 90225-2008 (030)
pressestelle@laf.berlin.de
www. www.berlin.de/laf
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 ثمة ثالث خطوات الستئجار
شقة سكنية

الخطوات والجهات المعنية

موافقة قسم تدبير شؤون األفراد۱ 
أنتم بحاجة إلى "موافقة عامة الستئجار شقة سكنية" من الموظفة

  المختصة بتدبير شؤون األفراد.

تقديم االستشارات للمستأجر )اختيارية(۲ 
في جلسة تقديم االستشارات للمستأجر ستحصلون عند الرغبة على

  معلومات مهمة بخصوص البحث عن شقة سكنية.

Mieterberatung bei dem Evangelischen
Jugend- und Fürsorgewerk (EJF)

Turmstraße 21, 10559 Berlin

تقديم عرض المؤّجر۳ 
نرجو تقديم عرض اإليجار الفعلي الذي يقدمه لكم

  المؤّجر لكي تتم مراجعته:

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
Mietsachgebiet

Darwinstr. 14-18, 10589 Berlin

  أوقات العمل: االثنين حتى الجمعة من الساعة 7:30 صباًحا
Goslarer Ufer 15. :مدخل الزائرين  

مالحظة مهمة
  ال يمكننا مراجعة أي عروض إيجار سوى العروض

  التي أعدها المؤّجر بنفسه. أما النسخ المطبوعة
  لعروض إيجار الشقق المتاحة على شبكة اإلنترنت فلن يتم

قبولها.

قائمة مراجعة عرض اإليجار

يجب أن يشتمل عرض اإليجار من المؤّجر على المعلومات التالية:

مساحة الشقة
)عدد الغرف ومساحتها بالمتر المربع(

مساحة المبنى بأكمله
صافي اإليجار األساسي

قيمة تكاليف التشغيل األساسية
نوع التدفئة
قيمة التدفئة

 نظام تسخين المياه
قيمة مبلغ تأمين السكن

بيانات المؤّجر عند وجود استفسارات
 )رقم الهاتف، عنوان البريد اإلليكتروني(

□

□

□

□

□

□

□

□

□

  بيان ملكية من المؤّجر
 )في حال كون العقار أو الشقة ملًكا له(

مستندات إثبات سارية لكل من سوف يسكن
في الشقة )مثل تصريح اإلقامة(

عند اإليجار من الباطن مثل السكن الجماعي:
- نسخة من عقد اإليجار األساسي

  موافقة المالك/
إدارة المنزل حال اإليجار من الباطن 

□

□

□

□




