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أول شقة خاصة  قائمة ُمراجعة االنتقال –  
 
 
 
 
 
 
 

ما ھي األمور المھمة قبل توقیع العقد  

–یندرج ضمن ذلك اإلیجار الثابت : إجمالي التكلفة اسأل المؤجر عن •  ھو اإلیجار الصافي دون احتساب اھذ 
مكن أن تكون ھذه وفًقا للشقة یُ . المصروفات التشغیلیة والجانبیة، ومصروفات التدفئة، والمیاه الدافئة

.المصروفات اإلضافیة باھظة للغایة، ومن َثمَّ تكون تكلفة الشقة إجماالً غالیة للغایة  

للشقة  الحالة العامةو )الھاتف، والتلفاز، والمطبخ، وغسالة المالبس( تجھیزات الشقة، والوصالت قم بمناقشة •
.عند االستالم  

غالًبا ما یتم تحدید ھذه الزیادة التدریجیة . یادة الُمخططة لإلیجارعقد اإلیجار من حیث فترة التشغیل والز قم بفحص •
. لإلیجار بحیث تزداد بشكل تلقائي في الفترة الزمنیة المحددة سلًفا  

ھل تحصل على إعانات اجتماعیة؟ ال تقم بتوقیع العقد إال بعد موافقة السلطات على الشقة الجدیدة •  

 

 

قةما ھي األمور المھمة عند استالم الش  

.واستالم المفاتیح شيءال توقع إال بعد فحص كل . بشكل دقیق قم بقراءة وملء محضر االستالم •  

.التدفئة/ الحالیة سواء للتیار الكھربائي، والمیاه، والغاز  العدادات قراءاتعالوة على ذلك قم بتسجیل  •  

. فن الفطري ُتذكر في المحضرمثل عیوب التركیب، واألبواب، والنوافذ، وكذلك تواجد الع ،العیوب في الشقة •
في . یتم توقیع المحضر من قبل المؤجر والمستأجر. كما یتم في المحضر ذكر كیفیة التغلب على ھذه العیوب

.حالة ما لم یتم التسلیم من قبل المؤجر، قم باإلخطار عن العیوب في یوم االنتقال، وقم بتصویر وضع العدادات  
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م الشقةما ھي األمور المھمة بعد استال  

لكي تقوم بذلك یجب علیك تقدیم شھادة من . مصلحة تسجیل السكان، أو دائرة المواطنینقم بتسجیل نفسك لدى  •
.المؤجر  

 عقد طاقةوقم بإبرام  ،العدادات، وأرقام عدادات التیار الكھربائي لدى شركة اإلمداد بالطاقة قراءةقم بتسجیل  •
تماًما مثلما ھو الحال (أیًضا في الشقة؟ عندئٍذ یجب علیك العنایة بذلك األمر ھل تستخدم الغاز الطبیعي . مناسب

).مع التیار الكھربائي  

بالتحویل البنكي أو الخصم  قم بدفع المصروفات المنتظمة لإلیجار، والدفع الُمسبق للغاز، والتیار الكھربائي •
.المباشر  

قم بإبالغ عنوانك الجدید، وبیانات االتصال المھمة مع . الجرس، وصندوق البرید، ویافطة البابقم باإلشارة إلى  •
.شركاء التعاقد، والسلطات  

؟ من فضلك قم بإرسال االستمارة المملوءة الخاصة بمكتب رسوم البث التلفزیوني واإلذاعيھل تم إعفاؤك من  •
.الضمان االجتماعي إلى مكتب خدمات االشتراك  

اصة بواجبات التنظیف، والتخلص من النفایات، وغیر ذلك من األمور تجد غالًبا البیانات الخ الئحة المنزلفي  •
.ھل لدیك أسئلة في ھذا الصدد؟ قم بسؤال المؤجر أو أحد الجیران. المھمة لجمیع المستأجرین  

 

 

كیف تتم المحاسبة على الطاقة؟  

–یتم دفع مبلغ شھري ُمخفض فقط شھرًیا  • ا فقط، ویسري فقط  یأتي . بوصفھ دفعة مقدمة ُیعتبر ھذا المبلغ تقدیرّیً
.الحساب الشامل للعام بأكملھ الحًقا  

.التدفئة، والمیاه الدافئة، والتیار الكھربائي: یسري ذلك على كافة أنواع الطاقة في الشقة •  

في حالة وجود إمداد مركزي بالتدفئة، والمیاه الدافئة، تحصل على فاتورة حساب األعمال التشغیلیة بوصفھا  •
".ات التدفئةفاتورة مصروف"  

.المیاه الباردة، والساخنة، وإذا لزم األمر، عداد الغاز: ُینصح بقراءة العداد شھرًیا لفحصھ، كلما كان ذلك ممكُنا •  

).قم بسؤال القائم بأعمال المنزل(عادًة ما یتواجد عداد الكھرباء في القبو  •  

 

وضوع مصروفاتیجیب قسم استشارات الطاقة في مركز المستھلكین على األسئلة حول م  
www.verbraucherzentrale.de: الطاقة والتدفئة والتبرید. معلوماٌت أخرى وجھاٌت استشاریة تجدونھا عبر الرابط اإللكترونيّ    

.)مقابل أجر(بخصوص موضوع حق اإلیجار ُیقدم لك االتحاد األلماني لإلیجار المشورة   
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