
 اتحاد المستأجرین األلمان
 في نورنبیرغ والمنطقة المحیطة بھا ج.م

شارع Schlehengasse 10 الرقم البریدي 90402 نورنبیرغ

www.mieterbund-nuernberg.de :الموقع اإللكتروني 
info@mieterbund-nuernberg.de  البرید اإللكتروني: 

09 11 / 37 65 18-0 رقم الھاتف: 

ملحوظة: برجاء سؤال الموظف المختص في مكتب العمل أو مصلحة 
الشؤون االجتماعیة عن الشروط الالزمة لتحمل تكالیف عضویة جمعیة 

المستأجرین، بوصفك متلقي لمبالغ السداد.

 المستأجرون ُیساعدون بعضھم بعًض ا
 جمعیة المستأجرین في نورنبیرغ ج.م

Nürnberg 90419 الرقم البریدي Kirchenweg 61 شارع

www.mhmnuernberg.de :الموقع اإللكتروني 
mhm.nbg@web.de  البرید اإللكتروني: 

09 11 / 39 70 77 رقم الھاتف: 

 المشورة عن طریق  محامي
بالنسبة لمتلقي مبالغ السداد، ومحدودي الدخل، توجد إمكانیة تقدیم طلب 

للحصول على المساعدة االستشاریة“. یمكنك طلب المشورة من المحكمة 
 االبتدائیة في نورنبیرغ:

 المحكمة االبتدائیة في نورنبیرغ
شارع Fürther Straße 110 الرقم البریدي 90429 نورنبیرغ

www.justiz.bayern.de/gerichte-und- 
behoerden/amtsgerichte/nuernberg

 الموقع اإللكتروني: 

09 11 / 3 21-01 رقم الھاتف: 

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونیة 
إلبرام عقد اإلیجار الخاص بك، 

ُیمكنك التوجھ إلى الجھات التالیة: 

فعالیة مشتركة تضم جمعیة 
مستأجري نورنبیرغ ومكتب تأمین 
ُسبل العیش واالندماج االجتماعي - 

مصلحة الشؤون االجتماعیة 

شقة من
أجلك! 

مصلحة الشئون االجتماعیة لدینا
Amt für Existenzsicherung  
und soziale Integration – 
Sozialamt
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احترس: دائًما ما یوجد أشخاص یقدمون وعوًدا واھیة 
للباحثین عن شقق. انتبھ! نود ھنا أن نقدم لك بعض المعلومات 

المفیدة عن البحث عن شقة: 

ربما تكون قد سمعت 
وعود شبیھة من سماسرة 

العقارات المشبوھین. حیث 
ُتجرى مراًر ا وتكراًر ا محاوالت 

احتیالیة - نظیر مصروفات 
عالیة - للوساطة لحصول 

الوافدین الجدد على شقق. حیث 
یستغل أؤلئك المشبوھون رغبة 
المستأجرین في الحصول على 
شققھم الخاصة دون أي خجل. 

ولھذا السبب، تشیر مصلحة 
الشؤون االجتماعیة في مدینة 

نورنبیرغ  إلى بعض المعلومات 
الواردة من اتحاد المستأجرین في 

نورنبیرغ: 

ال توجد عمولة سمسرة
كقاعدة أساسیة، ال یتم فرض أي سمسرة على اتفاقیات اإلیجار المبرمة في ألمانیا. 

یستثنى من ذلك: أن یقوم المستأجر بتوكیل سمسار عقارات محترف للبحث عن 
شقة نیابة عنھ. وھذه العمولة تكون بمبلغ محدود. وإذا لم تقم بإبرام العقد، فلن 

یتعین علیك دفع أي شيء نظیر السمسرة، أو یمكنك المطالبة باسترداد مبلغ 
السمسرة المدفوع بشكل غیر سلیم.

01
02

ال یستطیع المؤجر الخاص بك إنھاء عقد 
إیجار الشقة من تلقاء نفسھ!

في ألمانیا، یتمتع المستأجرون بحمایة جیدة من إنھاء عقد إیجار 
شققھم. یمكنك الحصول على الدعم إذا كانت لدیك أي مشاكل 

أو أسئلة حول عقد اإلیجار الخاص بك أو إذا كان لدیك أي 
خالفات مع المالك. تدعمك جمعیات المستأجرین والمحامون 

في القضایا ذات الصلة بقانون اإلیجار.


