العناوين
جميع العناوين الهامة (سلطات اإلسكان  ،منظامت
املستأجرين  ،جمعيات املالك  ،إلخ ).ميكن العثور عليها عرب
اإلنرتنت يف

متى تساعد دوائر الدولة املستأجرين؟
 . 1إذا مل يخربك مالك العقار
بحلول  23أبريل .2020
 . 2يف جميع الحاالت التي ال يقدم فيها
املالك معلومات أو يقدم معلومات غري صحيحة.
 . 3إذا طلب منك مالك العقار eأن ايجارأكرث
من الالزم (ممنوع).
 . 4بعد  ، 2020/11/23إذا كان اإليجار مبال ًغ ا فيه
ومل يتم تخفيضه.

أو قم بتووقري رمز االستجابة الرسيعة
باستخدام هاتفك الذيك وانتقل
مبارش ًة إىل املوقع .هناك ميكنك
التحقق بنفسك من مدى شمولك
بغطاء اإليجار وكيف تتأثر بذلك.

الطلبات التي ميكنني تقدميها وأين؟
خدمات للمستأجرين عرب اإلنرتنت ويف مكان سكنك:
•تحديد و تنفيذ اإليجار املسموح به
(يف مكتب املقاطعة)
•تنفيذ واجب املالك لتوفري املعلومات
(يف مكتب املقاطعة)
•بعد  :2020/11/23تنفيذ الحظر املفروض علىإليجارات
املفرطة (يف إدارة السينات للتطوير الحرضي واإلسكان)
•طلب إعانة إيجار بعد إخطار املالك باملعونة
(يف )Investitionsbank Berlin

www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/adressen

ماذا تعني
تغطية اإليجار
بالنسبة لك؟
إجابات عىل
أهم األسئلة

املزيد من املعلومات حول غطاء اإليجار يف املوقع الرئييس.
يتم تحديث الصفحة باستم رار:

www.mietendeckel.berlin.de

الطلبات والنامذج اإللكرتونية متاحة منذ بداية مارس يف

https://service.berlin.de/dienstleistungen

املحاكم املختلفة تتعامل حاليا مع القانون .إذا كان هذا
يؤثر عىل تطبيق القانون  ،ميكن العثور عىل املعلومات
الحالية يفwww.mietendeckel.berlin.de :
اصدار املعلومات يف  15مارس 2020

إدارة السينات
للتنمية الحرضية واإلسكان
االتصاالت

Württembergische Straße 6
Berlin 10707
mietendeckel@sensw.berlin.de
stadtentwicklung.berlin.de

خدمات ملالك العقارات عرب اإلنرتنت:
•إخطار بالتحديث
(عند )Investitionsbank Berlin
•طلب االع رتاف بحالة املعونة
(عند )Investitionsbank Berlin

يجب عىل املالك تقديم املعلومات للمستاجرين:
•حول الظروف ذات الصلة لحساب حد اإليجار األعىل
ومقدار إيجار التاريخ الرئييس قبل تأجري الشقة ،
•حول مبلغ اإليجار يف التاريخ الرئييس بناء عىل طلب
املستأجر و
•حول مبلغ اإليجار يف التاريخ الرئييس بناء عىل طلب
املستأجر و بناء عىل طلب مكتب املقاطعة إذا متت
املوافقة عىل استخدام بند املعومنة.
كيف ميكن تجنب املخاطر؟
املحاكم املختلفة تتعامل حاليا مع القانون .ومع ذلك  ،يف
الوقت الحايل  ،ال يتوفر محتواها وال ق رارات ذات صلة من
املحاكم وال ميكن التنبؤ بها .الجمعيات االستشارية
للمستأجرين و املالك (انظ ر„ :جميع العناوين الهامة“)
يقدمون املشورة بشأن هذه املواضيع والسلوكيات املمكنة.

الجوانب املختلفة مهمة لحساب حد اإليجار األعلىعىل
سبيل املثال :متى كانت الشقة جاهزة لالنتقال إليها للمرة
األوىل؟ هل تحتوي الشقة عىل حامم وتدفئة جامعية؟ هي
الشقة مجهزة بشكل حديث؟ هل مساحة املعيشة يف مبنى
ال يزيد عن شقتني ال يسمح بتجاوز الحد اإليجار األعىل عند
إعادة التأجري عند إعادة التأج ري.
لتحديد اإليجارات املفرطة من  23نوفمرب  ، 2020يجب أيضً ا
م راعاة املنطقة السكنية (بسيطة أو متوسطة أو جيدة).
ألغ راض تصنيف املوقع السكنييمكن استخدام تصنيف
املوقع السكني استنا ًدا إىل مؤرش إيجار برلني .2019
ما الذي يجب عىل املالك أن يأخذوه يف نظر االعتبار؟
 . 1ميكنك تقديم طلب املعونة عند
 Investitionsbank Berlinعىل سبيل املثال إذا كان
تخفيض اإليجار الذي يقتضيه القانون يعرض املادة للخط ر.
 . 2التحديث ال يزال ممكنا .ومع ذلك
ال ميسح إلج راءات التحديث املحددة يف القانون ان يؤدي إىل
زيادة إيجار بأكرث من  1.00يورو لكل
مرت مربع .يجب اإلبالغ عن زيادة اإليجار لبنك
.Investitionsbank Berlin
 . 3فقط منذ  2022/01/01ميكنك زيادة اإليجار عن طريق
معادلة التضخم  ،ولكن بحد أقىص  ، ٪1.3برشط أال يتجاوز
ذلك حد اإليجار األعىل .
متى يجب عىل املالك تقديم املعلومات؟
يجب عليك تبليغ املستأجرين و بشكل تلقايئ
حتى  23أبريل  2020عن املعلومات حول الظروف املتعلقة
بحساب حد اإليجار األعىل :متى كانت الشقة جاهزة
لالنتقال إليها للمرة األوىل؟ هل تحتوي الشقة عىل حامم
وتدفئة جامعية؟ هي الشقة مجهزة بشكل حديث؟ هل
مساحة املعيشة يف مبنى ال يزيد عن شقتني؟

ما هو غطاء اإليجار؟
غطاء اإليجار يحد من أسعار اإليجار ملدة خمس سنوات.
القانون ساري املفعول منذ  2020/02/23هذه الشقة ال
تشملهم التغطية اإليجارية:
•شقق من بناء إسكان ممول من الحكومة (إسكان
اجتامعي) ،
•الشقق التي تم إصالحها أو تحديثها باألموال العامة
وترتبط بالفعل بسعر اإليجار
شقق يف سكن مشرتك
•شقق املؤسسات الخريية (مثل دور الرعاية)
•باإلضافة إىل الشقق الجديدة (الجاهزة للسكن ألول مرة
من عام  )2014أو الشقق التي تم إعادة بنائها من مباين غري
قابلة للسكن بشكل دائم بتكلفة مقابلة للمبنى الجديد
(عىل سبيل املثال  ،خ راب املباين السابقة).
ما هو االرتفاع املسموح به لإليجار؟
هل استأجرت الشقة بالفعل يف  18يونيو 2019؟
بعد  ، 2020/02/23يسمح ملالك العقار فقط اإليجار الذي تم
االتفاق عليه بينك يف  .2019/06/18إيجار أعىل محظور
حسب القانون.
هل استأجرت الشقة بعد  18يونيو ، 2019
ولكن قبل  23ف رباير 2020؟
اذا ال يجوز للاملك زيادة اإليجار املتفق عليه.
هل استأجرت الشقة بعد يوم  22ف رباير 2020؟
من حيث املبدأ  ،يتم تطبيق اإليجار املتفق عليه يف
 18يونيو  2019للشقة مع املالك .ومع ذلك  ،قد ال يتجاوز
هذا الحد اإليجار األعىل واملحدد حسب القانون.
كيف يتم تحديد الحد اإليجار األعىل؟
ميكن حساب حد اإليجار األعىل باستخدامجدول اإليجار.

