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•
•

ما يه أنواع املساكن ؟

انتبه عىل التاكليف اإلضافية  .حتقق فميا
إذا اكنت مدرجة مضن مبلغ اإلجيار أم ال.
كن حذرًا فميا يتعلق بشأن الرشوط
املطروحة إلهناء العقد.

جند نوعان من املساكن  :مساكن خاصة
ومساكن إجمتاعية.
يف املساكن اإلجمتاعية ،يحُ سب اإلجيار 
مبا يتناسب مع مدخول املستأجرُ .ت َّ
نظم املساكن
الشعبية من قبل السلطات العامة .وختصص
ُ
وفقا ملعايري اجمتاعية واقتصادية.
املساكن
بشلك عام وللحصول عىل سكن شعيب تكون
فرتة اإلنتظار طويلة جدًا وهناك إجراءات
يتوجب القيام هبا.

انتبه! يتوجب عىل املالك تجسيل
عقد اإلجيار .يف حالة الشك ،ميكنك
القيام هبذه اخلطوة بنفسك .اطلب النصح.
ننصحك بعمل الحئة جرد العقار 
والتدوين فهيا لك العيوب اليت الحظهتا.

ما يه حقويق مكستأجر ؟

إن غالبية العقارات املعروضة لإلجيار يه
عقارات خاصة و يمتتع أحصاهبا حبرية طلب
األجار الذي يرغبونه.

العيش يف عقار ذو حالة جيدة،
حصي ،وآمن.
ٍ
جيب أن يكون املسكن آمنًا وملبيًا لرشوط معينة
عرف القانون
فميا يتعلق مبوضوع الرفاهيةُ .ي ِّ
قواعد حمددة ،ختص شؤون السالمة ،النظافة،
احلد األدىن من التجهزيات ،الوقاية من احلريق.

غالبًا ما يكون أول عقار تستأجره عند قدومك
إىل بلجياك ،عقارًا خاصًا.

ما يه الوثائق اهلامة
املتعلقة بالسكن ؟

قد ال حيرتم املالك دامئًا هذه
القواعد ويف هذه احلالة ،قد يتعرض
للغرامات .عليك التقدم بشكوى إذا مل حيرتم
املالك القواعد.

البد من وجود عقد كتايب موقع من قبل املالك
واملستأجر  :عقد اإلجيار .حيدد هذا العقد
مدة اإلستئجار ،قميته ،الرشوط اخلاصة...مكا
ينبيغ أيضًا أن يمشل امللحقات القانونية.

ال حيق لملالك مبفرده أخذ القرار بطرد
مستأجر ما.
يف حال نشوب خالف ،لقايض الصلح وحده
القدرة عىل إصدار أم ٍر بالطرد.

إحذر معليات اإلحتيال :
إقرأ العقد بإمعان ،استعمل جيدًا
معا جيب عليك دفعه أو فعله .ال توقع
يف حالة الشك واطلب النصح.

•

يف بعض احلاالت ،يستطيع مالك العقار فسخ
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العقد إذا ما أراد السكن فيه .هو بنفسه أو
أحد أفراد عائلته .وهيلع بلك األحوال احرتام
املهل القانونية.
ٍ
حياة خاصة  :ال يستطيع
احلق يف
املالك الدخول إىل العقار دون إستئذان
املستأجر.

ما يه الواجبات املرتتبة عيل
مكستأجر ؟
دفع اإلجيار والتاكليف اإلضافية يف
األوقات احملددة.
حيدد اإلجيار يف عقد اإلجيار لفرتة اإلستئجار
اكملة .حيق لملالك زيادة املبلغ مرة يف السنة
مبا بتناسب مع معدل التمخض  السنوي.
ال ترتدد من التأكد فميا إذا اكنت
زيادة مبلغ األجار حترتم القانون.
دفع وديعة عقارية  ، إذا ما
طلب املالك ذلك.
عند بداية فرتة اإلستئجار ،قد يطلب منك
املالك دفع وديعة عقارية ال جيب أن تتجاوز
قميهتا قمية أجار هشرين ( 3أهشر إذا قسطت
الدفع) .تودع الوديعة العقارية من حيث املبدأ
مجمد .
يف حساب
ّ
جتنب دفع الوديعة العقارية نقدًا.
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استعمل جيدًا حول هذه النقطة واعمل ،وبشلك
عام ،أن عقد اإلجيار طويل األمد ( 9سنوات)
يشلك محاية أفضل لملستأجر .غالبًا ما جيب
إرسال إشعارًا كتابيًا قبل  3أهشر من هناية
العقد (إشعار باملغادرة).

احلفاظ عىل العقار بشلك جيد ،مما
يعين صيانته دوريًا لتجنب إحلاق
الرضر به واحلفاظ هيلع مكا اكن يف
احلالة األصلية.
« عادة » يتوجب عىل املستأجر القيام بصيانة
األجزاء اخلاصة يف العقار (صيانة املرجل ،فتح
املجارير املسدودة ،محاية األنابيب من اجلليد)...،
وإصالح األرضار النامجة بسببه (بلور مكسور،
الثقوب يف احلائط.،أحواض تفيض باملاء.)...،

ال تقم بأية تغيريات أو أمعال يف العقار
دون ترصحي من املالك.
صيانة مدخل العقار (والرصيف إذا كنت
تسكن يف الطابق األريض) واحرتام
القوانني املتعلقة بالنفايات (الفرز
ورشوط الريم).

إخبار املالك فورًا عند اإلنتباه إىل وجود
مشلكة يف العقار (عرب الربيد املجسل).

انتبه  :مينع القانون منعًا باتًا ريم األشياء
بشلك عشوايئ .من احملظور ريم النفايات
يف الشارع أو يف الطبيعة حىت ولو وجدت
نفايات مرمية سابقًا .الغرامات مرتفعة جدًا.

هام .وحده املالك مسؤول عن األمعال
الناجتة من اإلسهتالك العادي (مثلًا :
وضع ورق جدران بعد  9سنوات) ،والرضر
التقاديم (مثلًا  :تبديل املرجل القدمي).وتقع هيلع
أيضًا مسؤولية القيام بأمعال الصيانة الكربى
(سمل غري ثابت ،خلل أو خطورة يف المتديدات
الكهربائية  ،)...،إال إذا اكنت هذه األرضار نامجة
عن انعدام الصيانة الدورية من قبل املستأجر.

ملعرفة املزيد عن القوانني املتعلقة
بالنفايات :
يف بروكسل :
www.bruxelles-proprete.be
يف والونيا  :أغلب البلديات توزع
تقومي ألوقات مجع النفايات وكتيبات
لملعلومات .اتصل ببلديتك.

•
•

إذا ما رفض املالك القيام هبذه األمعال،
توصف
تأكد من ارسال رسالة مكتوبة له ِّ
هبا احلالة (عرب الربيد املجسل).

ملعرفة املزيد عن موضوع السكن  :ميكن
محتيل دليل العالقة السلمية بني املالك
واملستأجر عرب املوقع اإللكرتوين :
http ://conseilsuperieurlogement.be

إعالم املالك إذا ما أردت مغادرة العقار
(« ارسال إشعار باملغادرة »).
تعمتد الرشوط واملهل اليت حتدد مغادرة
املستأجر عىل ماهية نوع عقد اإلجيار
العقار
َ
َّ
املوقع مع املالك.
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السكن
ما العمل يف حال نشوب نزاع
بني املالك واملستأجر ؟
يف حالة وجود خالف ما ،حاول دامئًا يف
البداية حلّه مبارشة مع املالك .ثبت حفوى
التوافق أو عدم التوافق عرب رسالة مجسلة.
يف حالة اخلالف العميق ،عىل قايض الصلح أن
يصدر حمكًا إلهناء الزناع .بإماكنك استشارة
احملايم (انظر فصل « معلومات -
استشارات »  « ،مساعدة قانونية » ).

كيف أجد مسكنًا لإلجيار ؟
إلجياد مسكن خاص لإلستئجار ،احبث يف
الصحف مثل " ،"Le Vlanأو املجالت العقارية
املجانية أو املواقع اإللكرتونية
( www.immoweb.be، www.vlan.beعىل
سبيل املثال) .تزنه يف املنطقة اليت ترجو
السكن فهيا  :ستجد إعالن « » à louer
(لألجار) عىل العقارات املراد تأجريها.
ميكنك اإلكتتاب جمانًا يف واحدة أو عدة
واكالت عقارية تقليدية أو اجمتاعية.
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أين ميكن إجياد النصح ؟

إلجياد أقرب مجعية لإلساكن
اإلجمتايع ،استعمل لدى دار
بلديتك .ميكن ملنمظات اكلـ CPAS
أن ترافقك يف رحلة البحث .مكا
ميكنك أيضًا التوجه إىل :
يف بروكسل ،مجعية السكن يف إقلمي
بروكسل – العامصة www.slrb.be :
يف والونيا  :امجلعية الوالونية
لإلساكن www.swl.be :

هناك منمظات للدفاع عن حقوق املستأجرين
قد ترافقك يف حبثك وتقدم لك النصحُ .أنشئت
يف الكثري من املدن والبلديات ،خدمة توفري
املعلومات والنصح حول السكن.

•
•

ملعرفة املزيد ،ميكنمك االتصال لدى
دار البلدية اليت تتبعون هلا.
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