
 

 
 

 

 
 

ما الذي يجب مراعاته عند استئجار 

 -منزل؟ 

 مضامين عقد الكراء
 
 
 
 
 

 



 

 :مقدمة
 

 أعزائي القراء عزيزاتي القارئات،

 
على وشك إبرام عقد أو  مأو أنك منزلعن  ونهل تبحث

 الخاصة؟ ماالنتقال إلى شقتك

إدماج األجانب هذا الكتيب، الذي جمعه مكتب تجدون في 

، معلومات ونصائح مفيدة حول التابع لمقاطعة فولدا

 يجب االنتباهما  تعلمواحتى  ، وذلكعقد اإليجار مضامين

كيفية التصرف في إطار عقد  و منزلعند استئجار  إليه

يمكن أن  كما يبين هذا المنشور حقوقك و ما. اإليجار

 .الطرف المؤجرتتوقعه من 

 !إلى المسكن القادمأثناء انتقالك ا موفقا لك حظنتمنى 

 

 
 إدماج األجانبمكتب 

 فولدا مقاطعة



 

 اإليجار عقد ما هو 1
 

                المستأجرينبين  الواجبات و الحقوقعقد اإليجار  ينظم

 .الطرف المؤجر للمسكنمن قبل  تحرير العقديتم  و المؤجرين و

 .بدقة مضامينهفهم  فحص و يجب عليكم عند إبرام عقد اإليجار 

 

 اإليجار مضمون عقد 2
 المستأجرينمعلومات عن   2.1

 
ميع األشخاص الذين ينتقلون إلى جيجب في األساس اإلبالغ عن 

ن هم فقط األشخاص الذين المستأجرو. أيضا في عقد اإليجارالشقة، 

التزامات عقد  أي أنهم يخضعون لجميع حقوق و. وقعوا عقد اإليجار

 .اإليجار

 

 
 

 وصف الشقة 2.2
 

حيث  .هاغرفكذلك عدد  الشقة و مساحة قبل كل شيء تبيانيتم 

 .صحتهايرجى التحقق من هذه المعلومات للتأكد من 

اصر المستأجرة المذكورة من المهم أيضا التحقق من أن جميع العنو 

او أنها أيض .ما إلى ذلك األثاث و في العقد، مثل المطبخ المجهز و

إال بعد  االنتقال إلى الشقة يجوز لألشخاص اآلخرين ال :انتباه

 .مؤجرهامن  ةمسبق ةخطي موافقةالحصول على 



 من يجب حذف العناصر المفقودة كما . خالية من العيوب و موجودة

 .عقد اإليجار داخل العيوبتسمية  العقد و

 
 الكهرباء/ تكاليف التدفئة و التكاليف اإلضافية   واإليجار  2.2

 

 :اإليجار
 

. ليحتل الشقة المؤجراإليجار هو المبلغ الذي يتعين دفعه شهريًا إلى 

من الشهر  اليوم الثالث يتجاوزاإليجار في موعد ال  يؤدىيجب أن 

 .المؤجرإلى  تحويلهالمعني ليتم 

  
المساعدات بناء على قانون الشؤون االجتماعية إذا كنت تعتمد على 

و على قانون أ( )مكتب التشغيل التابع للمقاطعةII (SGB II )رقم 

( )مكتب الشؤون XII (SGB XIIالشؤون االجتماعية رقم 

، فيجب عليك قبل إبرام االجتماعية التابع للمدينة أو لمقاطعة فولدا(

شهادة و ب الثابت المختصة بشأن اإليجار المصالحإبالغ العقد 

التكاليف  التدفئة وتفصيل ) التي تم ملؤها بشكل كاملاإليجار 

 .بذلك أيضا الحصول على موافقة خطية و قبل إبرام العقد( اإلضافية

 :التدفئة والتكاليف اإلضافية
 

و التكاليف الجانبية ، يتم سرد تكلفة التدفئة الثابتاإليجار  إلى جانب

ا دفع في بعض الحاالت، يمكن أيض و .عقد اإليجار داخلاألخرى 

في هذه الحالة يجب عليك . التدفئة بشكل منفصل إلى المزودتكاليف 

االتصال



 .معه عقد توقيع بمزود الطاقة الذي تختاره و

 
الدفع التمييز بين  يتماإلضافية التكاليف  وو بالنسبة لتكاليف التدفئة 

 .المقطوعة اإلجمالية المبالغ و المسبق

 
فإن األمر يتعلق بمبلغ يدفعه المستأجر  للدفع المسبقو بالنسبة 

السنوية الخاصة بتكاليف  بالفاتورة يقارن و المؤجرا إلى شهري

 .التكاليف اإلضافية و التدفئة

 
و التكاليف اإلضافية سنويا إلى غاية فاتورة التدفئة  تحريريتم 

حيث . المؤجر من السنة التالية على أقصى تقدير من قبل 31/12

 .مقارنة التكاليف المحسوبة فعليا مع المبالغ المدفوعة مقدما تتم

 
و في ، و في حالة السداد الالحق فإنه يجب على المستأجر أداء ذلك

 .إلى المستأجرإرجاعه المؤجر فيجب على  متبقي رصيد حال وجود

 
  .فقط دفع التكاليف الفعليةفإنه يتم لذلك 

 
مبلغ يحدده ب فإن األمر يتعلق اإلجمالية المقطوعة للمبالغأما بالنسبة 

إلشارة إلى أن المبالغ تجدر ا و .سنوية فاتورةال توجد حيث . المؤجر

 و من أجل المقارنة تقع ضمن حدود معقولة،يجب أن  اإلجمالية

 التكاليف اإلضافية معدل  تدفئة ومعدل تكاليف ال يمكن للمرء أن يأخذ

 .والية هيسنداخل 



 

، يمكن أن يحدث انخفاض في بالنسبة للمبالغ اإلجمالية المقطوعةو

، بحيث في المبالغ اإلجمالية المقطوعة، ولكن ليس لياالستهالك الفع

 .بالفعل استهالكهتدفع أكثر مما تم 
 

 .أكثر مما تدفع استهلكتإذا  لكن العكس يمكن أن يحدث أيضا
 

بق االستحقاقات تنط، استهالك المياه في مجال تكاليف التدفئة وو 

، العالوة IIرقم إعانة البطالة )فيما يتعلق بالفوائد األساسية  األساسية

 بمكتباالتصال يرجى (. إلخ االجتماعية، المساعدة االجتماعية

 .أو مكتب الرعاية االجتماعية المسؤول التابع لمقاطعة فولداالتشغيل 

 الكهرباء
 

 المشتركة الكهرباء، كهرباء التدبير المنزليحيث يمكن التمييز بين 

 .التدفئةكهرباء  و

 

الخاص،  للتدبير المنزليهي الكهرباء الالزمة  الكهرباء المنزليةإن 

 تكاليف عادة ما يدفع كل مستأجرو . إلخ الثالجة و التلفازمثل 

الحرية  كانت لهالذي إلى مزود الكهرباء الكهرباء المنزلية مباشرة 

و فيما يتعلق . العقار بتسجيل الكهرباءمؤجر يقوم  ال ، وفي اختياره

يتم تضمين تكاليف حيث ، ((SGB IIبقانون الشؤون االجتماعية 

 .المساعدات الممنوحةالكهرباء المنزلية في 
 

 .الكهرباءب المزوديتم محاسبة تكاليف الكهرباء سنويا أيضا من قبل 



 

 ء المستهلكة داخل الفضاءاتهي الكهربا المشتركةالكهرباء 

هذا عادة ما يتم تضمينه في . الساللم، على سبيل المثال في المشتركة

 .التكاليف اإلضافية
 

 :الكهرباء من أجل التسخين
 

، أو الغاز البنزينين الشقة عن طريق ، ال يتم تسخفي بعض المنازل

          ولكن على سبيل المثال عن طريق سخانات التخزين الليلي 

مصادر الحرارة من  تجلبهذه . أو سخانات األشعة تحت الحمراء

 .الكهرباء المنزلية
 

ك التدفئة أو الكهرباء استهالنسبة  تمييزمن أجل أن تكون قادراً على 

من قبل منفصلة إن أمكن عدادات ب ، ينبغي أن يتم تركيالمنزلية

 .المؤجر
 

استهالكه  نسبة االنتباه إلىأن على المرء ، يمكن القول بشكل أساسي

. مبلغ أداء مرتفعتوقع  فعلى المرءالمياه ، وإال  الكهرباء و لتدفئة ول

، باإلضافة إلى التهوية نتباه إلى سلوك التدفئة ويجب اال لذلك

 .استهالك الطاقة

 

مصلحة الرجوع إلى  أيضا مفي حالة وجود صعوبات، يمكنك

، حيث كاريتاس فولدااإلرشاد الخاصة بتوفير الطاقة التابعة لمنظمة 

 .من أجل توفير الطاقة يمكنك الحصول على فحص



 

 إيداع اإليجار 2.2
 

في بداية  يودعو لمؤجر ل ضمان بالنسبة مبلغإيداع اإليجار يعتبر 

ضد المؤجر  تأمين يساعد على و. المؤجر لدىعقد اإليجار 

األضرار التي لحقت بالشقة  مثل اإليجار األضرار المترتبة عن

التكاليف اإلضافية التي لم تتم المستأجرة أو اإليجار غير المدفوع أو 

إذا تم تسليم الشقة بعد إنهاء عقد اإليجار في حالة ممتازة وال . تأديتها

فع الوديعة د يتمالتكاليف اإلضافية الغير مؤداة، ، مثل الباتتوجد مط

 .المترتبةفائدة إلى المستأجر بشكل كامل مع ال
 

أو  الخروج من الشقة وجود أضرار متعلقة بالكراء أثناء في حال

، يجوز للمؤجر مثل اإليجار غير المدفوع، تسليمها لشخص آخر

سداد متأخرات إيداع اإليجار من اجل حجز الجزء المتبقي من 

 .اإليجار الحالية

 

داع اإليجار إلى ثالثة أضعاف قيمة اإليجار كحد إيقد تصل قيمة 

 .في عقد اإليجارو قيمته  المبلغ  أداءطريقة ، ويجب إدراج أقصى، 
 

لذلك . بعض التعاونيات السكنية تتطلب الحصول على أسهم تعاونية

 منحصة إيداع ضمان االيجار ، بل تقوم بشراء  تؤديال  فإنك

 .التعاونية السكنية



 

 .الخاص بك ن لديك أي أسئلة ، يرجى االتصال  بالمؤجرإذا كا

 مدة اإليجار 2.2
 

، أن كل من داخل عقود اإليجار يمكن تعيين حد زمني أو اتفاق

ومع . العقد إنهاءه عن كال الطرفين في يتخلى المؤجر المستأجر و

، فإنه من أجل عقود اإليجار دون حد زمني بحيث يمكن إنهاء ذلك

سبب قانوني ينهي العقد ، إذا كان هناك صحيح فقطبشكل المؤجر 

االحتياج الشخصي. أما بالنسبة للمستأجرين فيمكنهم في حال  مثل

عدم وجود تاريخ إنهاء العقد إعالم المؤجر بإنهاء العقد بشكل عام 

 بثالثة أشهر.
 
 

 (الغمولة)إصالح / تحديث  2.2
 

اإليجار في حالة باستالم العقار المؤجر خالل فترة المؤجر يلتزم 

ف يمكن للمؤجر نقل تكالي ومع ذلك. مناسبة لالستخدام التعاقدي

ا عن طريق اتفاق في عقد إصالحات صغيرة للمستأجر جزئي

لى األضرار التي تلحق برؤوس تقتصر هذه الالئحة ع. اإليجار

الدش، أو صنبور التنقيط، أو تلف الستائر أو المقابس، أو مفاتيح 

 . ، أو أقفال األبوابافذاإلضاءة، أو النو



 

 إلى عام واحدخالل قد تكون التكاليف المستحقة بحد أقصى 
 .يورو لجميع اإلصالحات الطفيفة معا 150-200

 

في حالة حدوث أي ضرر ناتج عن حدوثه في عقد اإليجار ، يمكن 

أن يتم االستيالء عليه جزئياً أو كلياً من قبل شركة التأمين بعد أن 

 .تقوم شركة التأمين بتحصيل تأمين ضد المسؤولية
 

ك يمكن. لذلك من المستحسن إبرام وثيقة تأمين على المسؤولية

 .الحصول على بعض النصائح من مركز حماية المستهلك

 تجديد الدخول و الخروج/  الجمالإصالحات 
 

إذا انتقلت إلى شقة . إصالحات الجمال فعالةب الخاصة ليس كل البنود 

 منيمكن أن يطلب . ، فلن تحتاج إلى تجديدها بالكاملمأهولة غير

إذا كان  .فقط إزالة البلى المترتب عن االستهالك العادي المستأجر

ر لشقة غير مجددة ا إجراء تجديد كامل على حساب المستأجمطلوب

 .، فإن العبارة بأكملها غير صالحةفي عقد اإليجار
 

على مكافئ مالي ألعمال ا ولكن إذا كان المستأجرون قد حصلو

، فإن األمر يبدو كما لو أن المستأجرين قد استلموا شقة تم التجديد

 إذا تم تجديد الشقة.. تجديدها



 

عند  إجراء التجديدات الالزمة على نفقتهم الخاصةفعلى المستأجرين 

 .المغادرة
 

 الشقة والبحث عن األضراريجب على المستأجرين التجول داخل 

 .عقد اإليجارداخل  و إدراجهاوالعيوب 

 :الغمولة
 

.  عن إزالة الضررمسؤوالالمؤجر ، يكون في حالة حدوث العفن

، يجب أن في المطبات مرارا وتكرارا نالمستأجرو يقع، ومع ذلك

توقيف أن يتم و   ،دقائق 10 إلى 5لمدة  مفتوحة بالكاملتكون النوافذ 

عدد عمليات التهوية على نوع يعتمد . التهوية أثناء عمليةالتدفئة 

للنوافذ تكرار عملية التهوية أكثر ، لذلك من الضروري عزل النوافذ

المؤجر يجب على . المعزولة بشكل جيد من النوافذ الخشبية القديمة

 .أن يشير إلى سلوك التدفئة والتهوية الالزمة بشكل صحيح

 
 

 النظام الداخلي للمنزل 2.2
 

لمنزل على جميع المقيمين في المنزل النظام الداخلي ل تنطبق قواعد

، و تعمل من الحقوق و الواجبات. وتنظم التعايش بين جميع الغرف

كل سكان المنزل  يحترم أنتحقيق النظام داخل المنزل. و على 

 من بين أمور أخرى يتضمن النظام الداخلي للمنزل:. بعضهم البعض



 

. التي يتم تنظيمها بشكل فردي في كل عقد إيجار :أوقات السكينة

جميع المعدات الكهربائية مثل خالل هذا الوقت تشغيل حيث يجب 

. حجم الغرفة بصوت ال يتجاوزأجهزة التلفزيون  أنظمة الموسيقى و

يجب إبالغ جميع ف، الخاصة المناسبات تنظيم حفل بخصوص إذا تم

 .المستأجرين في الوقت المناسب

 
في حالة  من أجل الحفاظ على المنزل والممتلكات :نظيفجدول الت

ما لم يتم . خطة التنظيفالمؤجر ، يضع نظيفة لجميع المستأجرين

، يجب على جميع المستأجرين االلتزام بخطة تكليف خدمة تنظيف

، ستأجرون بالتناوبلزم الم، و من أجل يمكن أن ي. التنظيف هذه

، الفناء ، والساللم و ،على تنظيف الممرات على سبيل المثال

 .الثلوج إخالءه منوالرصيف أمام المنزل وما شابه ذلك أو 

 
، هناك مبادئ توجيهية و من أجل فصل النفايات :فرز النفايات

، فال ذا دخلت القمامة في حاوية األزبال الخطأإ. صارمة في ألمانيا

 الحاويات داخل صنفأو تفرغ األزبال يتم عادة التخلص من 

تكاليف و إذا تم ذلك فإن  عندما يحدث ذلك ،. النفايات المتبقية

 .إلى المستأجرين يتم نقلها ويرتفع التخلص من النفايات 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

ويشمل ذلك أجزاء من الممتلكات التي قد  :المناطق المشتركة

، ذه غرفة الغسيل، السطحوتشمل ه. يستخدمها جميع المستأجرين

ينظم القانون الداخلي  . المصعد و ممر المنزل و و الساللمالحديقة 

األطفال أو منزل على سبيل المثال ما إذا كان يمكن إيقاف عربة لل

و أكياس القمامة  األحذية وحيث ال يسمح بوضع . الدراجة في الممر

، قد باإلضافة إلى ذلك. في الردهة وأ صناديق المشروبات في الساللم

غرفة الغسيل  تكون هناك خطط استخدام محددة الستخدام الحديقة و

 .، والتي يجب على المستأجرين االلتزام بهاالسطح و

. يستثنى من ذلك البطاريات والنفايات الضخمة والزجاج المستعمل

يتم جمع . المحالت الكهربائية لدىيمكن االستغناء عن البطاريات 

ا رتين في السنة أو بعد طلب مسبق، ولكن يمكن أيضالنفايات الكبيرة م

جاج القديم في الحاويات الز يرمى. إحضارها إلى مركز إعادة التدوير

تكون . من قبلو إزالة الغطاء ، وهنا يتم فرز حسب اللون الزجاجية

ا أو في النقاط يباهزة لالستخدام في كل مكان تقرالحاويات ج

 .المركزية



 

 عامة إرشادات 3
 

 عقود اإليجار المبرمة مع  ، فإنتم بيع الشقق أو المنازل المؤجرةذا إ

 .المؤجر السابق تظل سارية المفعول مع

 
نة واإلصالح بين ، سيتم تقاسم تكاليف الصياو في حال وجود مصعد

، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الطابق جميع المستأجرين

مل ، يجب أن يتحكابل توصيلإذا تم توفير . األرضي وال يستخدمونه

هذا ينطبق أيضا بغض النظر  ا. والمستأجرون هذه التكاليف أيض

 عن االستخدام.

 
قبل إبرام عقد اإليجار ينبغي توضيح جميع المسائل  فإنهلذلك 

و في حال وجود مشاكل يمكنكم التوجه إلى الجمعيات أو . المعلقة

 ين المتخصصين في قانون الكراء.الرابطات أو المنظمات أو المحام



 :عروض شركاء التعاون

 "قلبله متجر "

    من رابطة العمال الخيرية متجر إجتماعي 

 

  16-14شارع آم آشنبيرغ بالتس 

 فولدا 36039

 

 أوقات المقابلة:

 

 13:00حتى 10:00من الساعة         الجمعة إلى االثنين من 

 18:00حتى  15:00من الساعة                                                                      

 

 من أجل مناطقجمعية كاريتاس 
 .غايزا جمعية مسجلة فولدا و

 توفير الطاقة فحص

 10و  8شارع فيلهيلم شتراسه 

 فولدا 36037

0661-2428 366 

 

 األجهزة الكهربائيةسوق جروميل لألثاث وإعادة تدوير 
 

  6شتويبن آلي 
 :فولدا 36041

 أوقات المقابلة:

  12:30حتى  09:00من الساعة          الجمعة إلى ثنين من اإل

 17:00حتى  13:30من الساعة                                      
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