يف ملحة

حكم َسقف القيمة اإليجارية:
معلومات عن اآلجال وااللتزامات واإلعانات

mietendeckel.berlin.de

ص َّد َق مجلس الشيوخ الثاين باملحكمة الدستورية األملانية استنا ًدا إىل القرار الصادر
بتاريخ  25مارس/آذار  2021عىل أن قانون تحديد اإليجارات بقطاع اإلسكان يف
برلني ( )MietenWoG Blnال يتَّفق مع القانون األسايس وبالتايل فهو الغٍ.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لسكان برلني؟
يرسي بصفة أساسية أ ّن امل ُستَأجِر يُسدِّد القيمة اإليجارية التعاقدية (املنصوص عليها يف العقد) عىل الفور إىل امل ُؤ ِّجر.
والقيمة اإليجارية التعاقدية هي قيمة اإليجار املُتّفَق عليها مع امل ُؤ ِّجر  -أي دون اعتبار التقييدات املنصوص عليها يف قانون
تحديد اإليجارات بقطاع اإلسكان يف برلني (عىل سبيل املثال؛ حظر املغاالة يف ال ِقيَم اإليجارية).
قد يواجه امل ُستأجِرون ،الذين تم تخفيض إيجارهم عندما دخلت املرحلة الثانية من سقف القيمة اإليجارية حيز التنفيذ
بتاريخ  23نوفمرب/ترشين الثاين  ،2020مطالبات اسرتداد من امل ُؤ ّجر بأثر رجعي .قد يضطر املستأجرون ،الذين وقّعوا
ما يسمى بعقود إيجار الظل ،إىل سداد الفرق بني الحد األعىل للقيمة اإليجارية املنصوص عليها مبقتىض قانون تحديد
اإليجارات بقطاع اإلسكان يف برلني وبني القيمة اإليجارية املتفق عليها تعاقديًا.
ولتوضيح الوضع التعاقدي ،يجب عىل امل ُستأجر وامل ُؤ ِّجر االتصال ببعضهام البعض يف أرسع وقت ممكن .ولكن يف حال
الريبة ،ومن أجل تج ُّنب النزاعات القضائية بالسداد الالحق للفارق يف املبالغ ،يجب عىل املستأجر عدم انتظار طلب
امل ُؤ ِّجر ،بل يجب تحويل املبالغ املستحقة عىل الفور مع مراعاة القانون املدين إذا اقتىض األمر.

ما اإلعانات املُتاحة؟
— هل تحصل عىل إعانات حكومية مثل إعانة البطالة  ،IIأو إعانات تأمني املعيشة األساسية أو إعانات طالب اللجوء ،وهل
تلقَّيت مطالب الحقة يجب أن يتقاضاها منك املُؤ ِّجر؟ سوف تحصل يف هذه الحالة عىل تعويضات عن النفقات املطلوبة
مرة واحدة لإلقامة والتدفئة.
ِ
أرسل طل ًبا لتويل النفقات إىل مركز العمل املختص أو هيئة الرعاية االجتامعية أو مكتب الدولة لشؤون الالجئني .سوف
يؤخذ كامل الفرق يف االعتبار لدى حساب اإلعانات الخاصة بك ،كام هو الحال مع سداد املتأخرات من نفقات التشغيل.

يف ملحة

إذا مل تكن من ُمتلَقِّى اإلعانات الحكومية ،ولكن ميكنك تقديم طلب تسديد املُتأخرات إىل املُؤ ِّجر خالل اإلطار
الزمني املطلوب بصفة غري مستقلة؟
السك َنى! املستحقون هم جميع األُرس التي ال يتعدَّى دخلها
فعليك يف هذه الحالة تقديم طلب للحصول عىل إعانة تأمني ُّ
نسبة  280باملائة من ح ّد الدخل العام بجمهورية أملانيا االتحادية .وهذا يعني ،عىل سبيل املثال ،دخل سنوي صايف بقيمة
حدية  33600يورو ألرسة مكونة من شخص واحد .ميكن التقدم بطلب للحصول عىل املخصصات النقدية اإلضافية لدى
إدارة التنمية الحرضية واإلسكان التابعة ملجلس الشيوخ ويجب سدادها يف غضون اثني عرش شه ًرا .يجب عليك تقديم
صورة ضوئية من بطاقة الهوية أو شهادة التسجيل الخاصة بك ،وعقد اإليجار الخاص بك ،وإثبات دفع اإليجار لألشهر
الثالثة األخرية وخطاب/وطلب كتايب من امل ُؤ ِّجر (إن ُوجِد) .ميكن الحصول عىل مستندات الطلب وجميع املعلومات األخرى
أونالين عىل املوقع . mietendeckel.berlin.de

جهات االستعالم؟
السكنى؟
— هل لديك استفسارات عن إعانة تأمني ُّ
إذا كان لديك أي أسئلة ،ميكنك التواصل مع موظفي إدارة التنمية الحرضية واإلسكان التابعة ملجلس الشيوخ عرب الهاتف
من االثنني إىل الجمعة بني الساعة  9:00ص والساعة  12:00م وبني الساعة  1:00م والساعة  4:00م عىل الرقم
 )030( 90 19 39-444وعن طريق الربيد اإللكرتوين عىل  . mietendeckel@sensw.berlin.deميكنك أيضً ا
السكنى عىل الرابط . sicher-wohnen@sensw.berlin.de
االستعالم عن إعانة تأمني ُّ
— هل لديك أسئلة أخرى حول عقد اإليجار ،واملستحقات اإلضافية ،والحامية من الفسخ ،إلخ؟
يُرجى يف هذه الحالة التو ُّجه إىل أي جهة عامة خاصة باستشارات املستأجر بالقرب منك .تقدم جميع دوائر برلني
استشارات عامة للمستأجر ،وميكن لجميع املستأجرين يف الدائرة املعنية الحصول عليها مجانًا .ميكنك االطالع عىل جميع
العناوين عىل الرابط . stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mieterberatungen.shtml

ميكن الحصول عىل جميع املعلومات حول حكم سقف القيمة اإليجارية وإعانة
السكنى عىل املوقع . mietendeckel.berlin.de
تأمني ُّ

