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مرحباً بك يف مركز املساعدة عىل العثور عىل سكن

هل أنت مستأجر أو ُمؤَّجر أو مالك أو طالب يف غنت؟

ه كل أسئلتك املتعلقة باإلسكان إىل أحد مراكز املساعدة عىل العثور عىل سكن )Woonwijzers( يف املدينة. إذن وجِّ

سوف يساعدك طاقمنا بكل رسور أو يحولك إىل خدمات متخصصة.

هناك العديد من الرشوط املرتبطة بتلقي هذه اإلعانة:

هل تبحث عن مزيد من املعلومات حول مراكز املساعدة عىل العثور عىل سكن؟

إذن اتصل برقم الهاتف 40 76 266 09 أو أرسل بريداً إلكرتونيًا إىل

www.stad.gent > openingsuren en adressen > woonwijzers أو القي نظرة عىل wonen@stad.gent

ال تحتاج إىل موعد يف أيام االتصال.

راجع أيضاً منشوراتنا األخرى املتعلقة باإلسكان واعرف املزيد عن إعانات اإلسكان، وقروض اإلسكان، والرشاء والتأجري 

االجتامعيني، ونوعية اإلسكان، إلخ. وهي متوفرة يف مكاتب مراكز املساعدة عىل العثور عىل سكن وعرب اإلنرتنت.

www.stad.gent/wonen

 



     

Sociaal Verhuurkantoor Gent )وكالة االستئجار االجتامعي بغنت(

 Jubileumlaan 217

 Gent 9000

الهاتف 31 95 266 09 

www.ocmwgent.be

وكاالت االستئجار االجتامعية األخرى يف فالندرز

www.huurpunt.be

وكاالت االستئجار االجتامعية تستأجر املنازل يف السوق الخاص بأسعار معقولة. ميكن ألي شخص التقدم للحصول عىل منزل لإليجار.

يتم إعطاء األولوية للمستأجرين املرشحني ذوي الدخل األدىن ويف حاالت السكن األسوأ.

)UNIA مكتب شكاوى التمييز التابع لـ( UNIA Meldpunt Discriminatie

Woodrow Wilsonplein 1

Gent 9000

الهاتف 68 21 268 09

رقم الرسالة القصرية لإلبالغ عن التمييز: 8989

هل أنت شاهد أو ضحية للتمييز؟ إذن أبلغ عن ذلك لـ UNIA. يسعى UNIA جاهداً لتعزيز تكافؤ الفرص ومشاركة جميع الناس، بغض النظر عن األصل العرقي أو العمر أو اإلعاقة أو امليل الجنيس أو الدين 

أو املعتقد.

مواقع إلكرتونية مفيدة أخرى

 www.stad.gent/vluchtelingen

www.solidair.stad.gent

يقدم هذا املوقع اإللكرتوين ملحة عامة عن املتطوعني الذين يرغبون يف مساعدة الالجئني والفئات الضعيفة األخرى. ويتضمن أيضاً جدوالً لألنشطة املتعلقة بالالجئني وغريهم من الفئات الضعيفة، فضالً عن 

املعلومات الحديثة يف قسم “األخبار”.

مواقع اإلعالنات اإللكرتونية:

www.immoweb.be

www.immovlan.be

www.zimmo.be

www.logic-immo.be

www.vitrine.be

www.koopjeskrant.be

www.hebbes.be

www.2dehands.be



     

Huuringent

 Voldersstraat 1

 Gent 9000

الهاتف 00 69 269 09 

www.huuringent.be

Vzw Huuringent هي وكالة تأجري بلدية. وهي تستأجر املنازل الخاصة وتستأجرها للمستأجرين. وهي تساعد املالكني من خالل دفع رسوم اإليجار الرئيسية املتفق عليها وتستأجر العقار لألشخاص الذين 

يبحثون عن منزل عايل الجودة بسعر إيجار معقول.

WoninGent )جمعية إسكان اجتامعي(

 Kikvorsstraat 113

 Gent 9000

الهاتف 60 99 235 09 

www.woningent.be

Gentse Haard )جمعية إسكان اجتامعي(

 Leiekaai 340

 Gent 9000

الهاتف 75 75 216 09 

www.degentsehaard.be

Volkshaard )جمعية إسكان اجتامعي(

 Ravensteinstraat 12

 Gent 9000

الهاتف 50 45 223 09 

www.volkshaard.be

+Habitare )جمعية إسكان اجتامعي(

 Gaversesteenweg 510

 Merelbeke 9820

الهاتف 22 26 362 09 

www.habitareplus.be

ABC )جمعية إسكان اجتامعي(

 Belvédèreweg 3

 Gent 9000

الهاتف 9418 210 03 

www.abc-shm.be

Vlaams Woningfonds )جمعية إسكان اجتامعي(

Oude Houtlei 13

Gent 9000

الهاتف 94 03 222 09

www.vlaamswoningfonds.be

تقدم جمعيات اإلسكان االجتامعي وحدات اإلسكان االجتامعي. ميكنك استئجار وحدة إسكان اجتامعي إذا كان دخلك محدوداً وتلتزم مبتطلبات معينة.
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3. خدمات الدعم وتفاصيل االتصال     
     

 Dienst Wonen Stad Gent )قسم اإلسكان يف مدينة غنت( - Woonwijzers )مراكز املساعدة عىل العثور عىل سكن(

الهاتف 40 76 266 09 

www.stad.gent/wonen

قسم اإلسكان يف مدينة غنت )Dienst Wonen van Stad Gent( لديه العديد من مراكز املساعدة عىل العثور عىل سكن )Woonwijzers(، وهي موجودة يف جميع أنحاء غنت وتعمل يف الحي. مراكز املساعدة 

عىل العثور عىل سكن موجودة ملساعدة كل سكان غنت. نحن نجيب عىل أي سؤال لديك: التأجري، التأجري االجتامعي، إعانات اإلسكان، قانون املستأجر، جودة السكن، إلخ. توجه إىل مكتب مركز املساعدة عىل 

العثور عىل سكن يف منطقتك.

ال تحتاج إىل موعد يف أيام االتصال. هذه الخدمة تقدم بشكل مجاين.

CAW Oost-Vlaanderen

Oude Houtlei 124

Gent 9000

الهاتف 50 04 265 09

www.cawoostvlaanderen.be

مركز املساعدة االجتامعية )Centrum Algemeen Welzijnswerk - CAW( هو رهن إشارة كل مواطن، وال سيام للفئات السكانية األكرث ضعفاً. وهو يقدم املساعدة يف جميع مسائل الرعاية االجتامعية. ميكن 

أن يساعدك مركز املساعدة االجتامعية يف البحث عن منزل.

Huurdersbond )اتحاد املستأجرين(

Grondwetlaan 56 B

Sint-Amandsberg 9040

الهاتف 77 28 223 09 أو 20 63 223 09

www.huurdersbond.be

يقدم اتحاد املستأجرين )Huurdersbond( املشورة القانونية لجميع املستأجرين من القطاع الخاص واالجتامعي. وهو يُبلغ املستأجرين بحقوقهم والتزاماتهم ويساعد يف حل مشاكل اإليجارات. مقابل رسوم 

العضوية السنوية )من 12 يورو إىل 17 يورو(، ميكنك االعتامد عىل اتحاد املستأجرين ملدة عام.

OCMW Centraal Onthaal van de Welzijnsbureaus )املكتب املركزي ملراكز الرعاية االجتامعية(

 Sint-Martensstraat 13 9000 Gent

الهاتف 13 99 266 09 

www.ocmwgent.be

مراكز الرعاية االجتامعية )OCMW( هي املسؤولة عن املساعدة االجتامعية يف أحياء غنت. يقدم املكتب املركزي )Centraal Onthaal( أول استجابة لجميع الطلبات واألسئلة، مبا يف ذلك لالجئني املعرتف بهم.

OCMW Themawerking Vreemdelingen )قسم األجانب مبركز الرعاية االجتامعية(

 Offerlaan 6 9000 Gent

الهاتف 15 93 266 09 

www.ocmwgent.be

يقدم قسم األجانب مبركز الرعاية االجتامعية )Themawerking Vreemdelingen( املساعدة االجتامعية لألجانب املستفيدين من الحامية الفرعية التي يكون مركز الرعاية االجتامعية مسؤولة عنها.

Kringloopwinkels

www.kringloopwinkelgent.be

www.uwkringwinkel.be

“Kringloopwinkels” عبارة عن متاجر حيث ميكنك رشاء جميع أنواع السلع املستعملة )مثل األثاث واملالبس واألدوات املنزلية( بأسعار منخفضة.
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       قسط التثبيت وإعانة اإليجار

عندما تغادر مركز االستقبال، ميكنك التقدم للحصول عىل قسط االنتقال مرة واحدة فقط 

)1.254،82 يورو( من مركز الرعاية االجتامعية. ال ميكن التقدم بطلب للحصول عىل هذا القسط إال 

إذا وجدت منزالً وتفي بجميع املتطلبات. إعانة اإليجار هي منحة مالية شهرية لدفع مثن اإليجار. 

وهي تصل إىل ثلث سعر اإليجار، بحد أقىص محدد يف 143.98 يورو للمنازل يف غنت. ويتم زيادة 

اإلعانة مببلغ 24.00 يورو لكل معال. وقد يحق لك الحصول عىل اإلعانة إذا كنت تستأجر منزالً يف 

السوق الخاص أو من خالل وكالة استئجار اجتامعية. وميكنك التقدم بطلب للحصول عىل هذه اإلعانة 

إىل الحكومة الفلمنكية. وميكن ملركز الرعاية االجتامعية مساعدتك مع الطلب. وقد تستغرق معالجة 

طلبك بعض الوقت، ولكن يتم دفع اإلعانة بأثر رجعي.

هناك العديد من الرشوط املرتبطة بتلقي هذه اإلعانة:

•   ال ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل إعانة إذا كنت تستأجر غرفة.

•   يجب أن يكون املنزل من نوعية جيدة وأن يتم تفتيشه من قبل مفتش. يتحقق املفتش مام إذا 

كان املنزل يفي باملعايري.

•   يجب أن يكون دخلك أقل من حد معني.

•   يجب أن يكون سعر اإليجار أقل من حد معني.

 

      التأمني والطاقة2.2

كمستأجر، فأنت مسؤول عن األرضار الناجمة عن الحرائق واملياه، ما مل تتمكن من إثبات أن الرضر 

ناجم عن ظروف قاهرة. منذ 1 يناير 2019، أنت ملزم بالتايل بالتأمني عىل مسؤوليتك من خالل 

التأمني ضد الحريق أو التنازل عن حق الطعن من قبل املُؤَّجر.

بعد العثور عىل منزل، تحتاج إىل اختيار رشكة مزودة بالطاقة. إذا أبرمت عقداً مع أحد مزودي 

الطاقة، فسيوفر لك األخري الكهرباء والغاز مقابل رسوم. ضع يف اعتبارك أن كل مزود طاقة ميكنه 

تحديد أسعاره. أوالً قم مبقارنة أسعار املزودين املختلفني ثم حدد أرخص واحد. ميكنك مقارنة أسعار 

الطاقة يف vtest.vreg.be. ال ميكنك اختيار رشكة إمدادات املاء بنفسك. أنت تلقائيًا عميل للمزود 

اإلقليمي، وهو Farys يف غنت.

عندما يتم وضع قامئة جرد التجهيزات، سيتم نقل عقد الطاقة الخاص باملستأجر السابق أو املالك 

إليك من خالل مناذج خاصة. وبهذه الطريقة، سيتم إرسال فواتري الطاقة لك من اآلن فصاعداً. وإذا 

دفعت مبلغاً ثابتًا ملصاريف الطاقة إىل املُؤَّجر وإذا كان هذا املبلغ مدرجاً يف سعر اإليجار، فلن يكون 

هناك نقل ملقاييس الطاقة.

        تغيري العنوان

مبجرد أن يكون لديك عنوان دائم جديد، تحتاج إىل إبالغ مكتب الهجرة ببلديتك. وبهذه الطريقة، 

سيتم إدخالك يف سجل األجانب وسيكون لديك عنوان رسمي رضوري لرعاية مختلف املسائل األخرى 

)عىل سبيل املثال، التسجيل يف اإلسكان االجتامعي( وللحصول عىل حقوق معينة. وسوف تتلقى أيضاً 

وثيقة هوية جديدة.

4.2

       األثاث واألدوات املنزلية

“Kringloopwinkel” هو متجر للسلع املستعملة حيث ميكنك رشاء األثاث واألدوات املنزلية )أطباق 

التقديم، أدوات املائدة، األواين، املقايل، إلخ( واملالبس بأسعار منخفضة. جميع البضائع التي تباع 

هناك يف حالة جيدة. يوجد العديد من محالت بيع السلع املستعملة يف غنت )راجع “خدمات الدعم 

وتفاصيل االتصال”(. بفضل مركز الرعاية االجتامعية املحيل، ميكنك الحصول عىل خصم بنسبة %30 يف 

منافذ البيع Kringloopwinkel، رهنا برشوط معينة.

3.2

5.2
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           دفع اإليجار

إذا مل يكن لديك أي دخل، فيمكنك االستفسار يف مركز الرعاية االجتامعية )OCMW( يف البلدة 

أو املدينة التي ستعيش فيها فيام إذا كان يحق لك الحصول عىل مزايا الضامن االجتامعي.

وسيقوم مركز الرعاية االجتامعية بفحص طلبك وتحديد ما إذا كنت مؤهالً أم ال.

•   األشخاص الذين يحملون وضع الالجئ وسيعيشون يف غنت: انتقلوا إىل مكتب رعاية مركز 

الرعاية االجتامعية )Welzijnsbureau( يف منطقتكم )انظروا قامئة العناوين(.

•   األشخاص الذين يحملون حالة حامية فرعية وسيعيشون يف غنت: انتقلوا إىل قسم األجانب 

مبركز الرعاية االجتامعية )Welzijnsbureau( يف منطقتكم )انظروا قامئة العناوين(.

•   الالجئون املعرتف بهم واألفراد املستفيدون من الحامية الفرعية والذين سيعيشون خارج 

غنت: انتقلوا إىل مركز الرعاية االجتامعية )OCMW( يف املدينة التي ستعيشون فيها.

مبجرد توقيع عقد اإليجار الخاص بك، عادة ما تحتاج إىل دفع إيجار الشهر األول يف أقرب وقت 

ممكن. إذا مل يكن لديك أي أموال وتفي باملتطلبات، ميكن ملركز الرعاية االجتامعية تقديم 

املساعدة وإقراضك املبلغ. وتحتاج بعد ذلك إىل سداد هذا املبلغ إىل مركز الرعاية االجتامعية عىل 

أقساط شهرية بقيمة 25 يورو أو 50 يورو. ومن الشهر الثاين فصاعداً، ستكون مسؤوالً عن دفع 

اإليجار. ادفع إيجارك دامئاً يف الوقت املحدد.

إذا تلقيت إعانات الضامن االجتامعي، فيمكنك أن تطلب من مركز الرعاية االجتامعية اقتطاع 

اإليجار من بدل الضامن االجتامعي كل شهر ونقله مبارشة إىل املُؤَّجر. ويطلب املُؤَّجر عادة أن 

تودع اإليجار يف حسابه. إذا كنت مطالباً بدفع اإليجار نقداً، فاطلب دامئاً إيصااًل.

3.1.2



2. لقد وجدت منزالً     

      توقيع عقد اإليجار

هل وجدت منزالً ميسور التكلفة يلبي متطلباتك؟ هل املُؤَّجر مستعد الستئجار هذا املنزل لك؟ إذن 

ميكنك الدخول يف عقد إيجار.

عقد اإليجار هو اتفاق مكتوب مربم بني املُؤَّجر واملستأجر. وهو ينص عىل أن املُؤَّجر يتيح لك منزاًل 

لفرتة محددة من الزمن.

يف املقابل، تدفع إيجاراً شهريًا. لذا فإن عقد اإليجار يشمل جميع الرتتيبات املتعلقة بالتأجري. يجب 

عىل املُؤَّجر واملستأجر االلتزام بهذه الرتتيبات.

•   اقرأ بعناية عقد اإليجار بنفسك أو اطلب من شخص آخر قراءته لك قبل توقيع العقد للتأكد من 

أنه ال يحتوي عىل أي أخطاء.

•   عقد اإليجار ملزم!

•   تندرج عقود اإليجار الجديدة مبوجب مرسوم اإليجار السكني. يغطي هذا املرسوم جميع حقوق 

والتزامات املُؤَّجر واملستأجر.

•   اتفاقيات اإليجار الشفوي غري صالحة!

•   مدة عقد اإليجار: مدة قصرية )تصل إىل 3 سنوات( أو طويلة األجل )9 سنوات أو أكرث(.

•   يجب أن يتم توقيع عقد اإليجار من قبل جميع األطراف )وأن يكون مسجل من قبل املُؤَّجر(.

1.2

            جرد التجهيزات

عند إبرام عقد اإليجار، يجب إعداد قامئة جرد أولية للتجهيزات. ويصف هذا املستند حالة العقار 

قبل االنتقال إليه. ويحتاج إىل تحديد تفاصيل مثل ما إذا كان الباب يفتقر إىل بعض الطالء. وهذا 

يضمن أن املُؤَّجر يعلم أنك مل تتلف الباب، وأنه ال ميكن أن يطلب منك دفع مثن إصالحه عند الخروج 

من العقار. ويذكر الجرد أيضاً التمزق والبىل. وعند مغادرتك للعقار، سيتم وضع قامئة جرد ثانية من 

التجهيزات. ثم سيتم مقارنة الجرد األول والثاين من التجهيزات. يف حالة ظهور أي قصور جديد، فقد 

يتم حجز إيداع اإليجار جزئيًا أو كليًا.

1.1.2

           إيداع اإليجار

سيطلب املُؤَّجر وديعة عند بدء اإليجار.

يتم إيداع الودائع عادة:

•   يف حساب ضامن باسم املُؤَّجر: يبلغ إيداع اإليجار 3 أشهر كحد أقىص.

•   كضامن مرصيف من قبل مركز الرعاية االجتامعية املحيل )OCMW(: يبلغ إيداع اإليجار 

3 أشهر كحد أقىص.

دخل قرض إيداع اإليجار حيز التنفيذ يف 1 يناير 2019. إذا مل يكن لديك أموال كافية 

للقيام بإيداع اإليجار، ميكنك اقرتاض هذا املبلغ من وكالة اإلسكان االجتامعي الفلمنكية 

)Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - VMSW( أو صندوق اإلسكان 

الفلمنيك )Vlaams Woningfonds - VWF(، رشيطة أن تلتزم بجميع الرشوط. توجه 

إىل مركز املساعدة عىل العثور عىل سكن )Woonwijzer( املحيل للحصول عىل مزيد من 

املعلومات وللحصول عىل املساعدة يف تقديم الطلب. يف بعض الحاالت، ميكن أن يساعدك 

مركز الرعاية االجتامعية )OCMW( إذا استوفيت املتطلبات. مبجرد إيداع إيداع اإليجار 

يف حساب الضامن، ستحتاج إىل سداده إىل مركز الرعاية االجتامعية املحيل بواسطة أقساط 

شهرية. ميكن أن يوفر لك مركز الرعاية االجتامعية املحيل أيضاً وديعة إيجار يف شكل ضامن 

بنيك. وبهذه الطريقة، يحصل املُؤَّجر عىل ضامن كتايب بأن مركز الرعاية االجتامعية املحيل 

سيدفع الوديعة كلام كان املُؤَّجر يستحقها. يحتاج املستأجر فقط إىل سداد إيداع اإليجار إىل 

مركز الرعاية االجتامعية املحيل يف حال مديناً للُمؤَّجر. الدفع بالتقسيط ممكن بعد انتهاء 

عقد اإليجار. ويجب أال تدفع وديعة اإليجار نقداً.

2.1.2
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      اإليجار االجتامعي

ال تتوفر املنازل املستأجرة فقط يف سوق اإليجار الخاص، ولكن أيضاً يف سوق اإلسكان االجتامعي. هذه 

sociaal ver- )املنازل هي ملك لجمعية اإلسكان االجتامعي أو تدار من قبل وكالة استئجار اجتامعية 

huurkantoor – SVK(. هذه املؤسسات تتيح السكن االجتامعي لألشخاص ذوي الدخل املنخفض. 

سعر اإليجار أقل من سعر سوق اإليجار الخاص.

ال ميكنك ببساطة زيارة أو اختيار السكن االجتامعي ولن تجده يف اإلعالنات أو عن طريق الفتات 

“لإليجار”. تحتاج أوالً إىل التسجيل يف قامئة انتظار يف كل جمعية إسكان اجتامعي ووكالة استئجار 

اجتامعي. مبجرد تسجيلك يف سجل األجانب وتلقي إثبات التسجيل يف دورات اللغة الهولندية 

والتوجيه االجتامعي، ستتمكن من التسجيل يف إحدى وكاالت االستئجار االجتامعي. للتسجيل، يجب 

عليك تلبية جميع املتطلبات.

مبجرد التسجيل، سوف تكون عىل قامئة انتظار. سيكون عليك أيضاً حضور جلسة إعالمية للتسجيل يف 

وكالة االستئجار االجتامعي.

SVK Gent ليست الوكالة الوحيدة لالستئجار االجتامعي حيث ميكنك التسجيل؛ ميكنك أيضا 

التسجيل يف أي وكالة استئجار اجتامعي فلمنكية أخرى. وبالطبع، يجب عليك التسجيل فقط يف وكالة 

استئجار اجتامعية تقع يف املدينة التي ترغب يف العيش فيها.

قوائم االنتظار يف جمعيات اإلسكان االجتامعي طويلة، ويجب عىل الجميع انتظار دورهم. وكاالت 

االستئجار االجتامعية تستخدم نظام تنقيط. كلام زادت حاجتك لإلسكان وخفض دخلك، ارتفعت 

درجاتك وارتفعت مكانتك يف قامئة االنتظار.

لذا ضع يف اعتبارك أن االستئجار االجتامعي ليس حالً سكنيًا قصري األجل.

من املهم جًدا أن تقوم بالتسجيل يف أقرب وقت ممكن:

•   يبدأ وقت انتظار السكن االجتامعي مبجرد التسجيل.

•   بعد 4 سنوات من التسجيل يف جمعية إسكان اجتامعي، ميكنك الحصول عىل حوافز إيجار من 

الحكومة الفلمنكية رشيطة أن متتثل لجميع الرشوط.. هذا يجعل التأجري يف سوق اإليجار الخاص يف 

متناول اليد.

توجه إىل مركز املساعدة عىل العثور عىل سكن )Woonwijzer( ملزيد من املعلومات حول الرشوط، 

حيث ميكنك التسجيل واالستفسار عن املستندات التي تحتاجها.

3.1



            زيارات املنزل

ميكنك زيارة املنزل مع املُؤَّجر. وسيتيح لك ذلك معرفة املزيد عن العقار وتحديد ما إذا كان مناسباً لك. 

تأكد من أن الزيارة تسري عىل ما يرام ومن إعطاء انطباع جيد للُمؤَّجر. تأكد من أن حضورك يف الوقت 

املحدد ومن ارتدائك ملالبس أنيقة. استفد من النصائح التالية:

•   أحرض هويتك وإثبات الدخل، عىل سبيل املثال شهادة مركز الرعاية االجتامعية املحيل.

•   ِصغ قامئة باألسئلة التي تريد طرحها حول العقار وعقد اإليجار.

•   يفضل زيارة العقار خالل الفرتة النهارية، حيث يصعب رؤية أوجه القصور يف الظالم.

•   تحقق مام إذا كان سعر اإليجار يتوافق مع حالة املبنى. استفرس أيضاً عن أي رسوم إضافية. تحقق 

ما إذا كان يتم تضمني تكاليف الطاقة يف سعر اإليجار.

•   كن منتقداً. هل املبنى آمن وصحي للعيش فيه؟

•   تأكد من السؤال عام إذا كان ميكن أن تسجل نفسك يف سجل السكان باستخدام عنوان املنزل 

املستأجر. ضع يف اعتبارك أنه ليس من املمكن دامئاً أن تسجل نفسك يف سجل السكان باستخدام عنوان 

غرفة الطالب.

•   إذا كنت ال تتحدث اللغة جيداً، فاطلب من شخص يتحدثها ويفهمها جيداً أن يرافقك.

مالحظة: يُحظر استئجار أماكن نوم أو مفارش مختلفة يف املنزل )غرفة أو شقة أو منزل(. إذا كنت 

قد وقعت عقد إيجار، فلن تضطر إىل مشاركة منزلك )الغرفة أو الشقة أو املنزل( مع أشخاص آخرين 

بشكل ال إرادي. 

3.2.1

تفقد العقار عن كثب وتحقق مام إذا كان العيش فيه آمناً وصحيًا.

انتقل من خالل القامئة التالية:

•   يجب أال تُظهر الجدران أي تشققات أو انهيار أو تشوه.

•   ال ينبغي أن ينحني السقف وال ينبغي أن تكون املدخنة مائلة.

•   يجب أن يكون للسالمل وبسطات الدرج درابزين وأن تكون مستقرة وليس شديدة االنحدار.

•   افحص الواجهات األمامية والخلفية ملعرفة ما إذا كانت األبواب والنوافذ يف مكانها الصحيح وتأكد من 

فتحها وإغالقها بشكل صحيح. تدخل التيارات املبنى عرب الفجوات، مام يؤدي إىل ارتفاع فواتري التدفئة.

•   هل الطالء أو ورق الجدران أو األرضيات مطلوب؟ ناقش هذا مع املالك. احسب املصاريف.

ان آمناً ولديه سعة  •   املرحاض والحامم: تحقق ما إذا كان هناك ماء ساخن. تحقق ما إذا كان السخَّ

ان الغازي يوجد يف منطقة جيدة التهوية. تفقد حالة املرحاض. كافية. تحقق ما إذا كان السخَّ

•   يجب أن يكون للمبنى تدفئة كافية. اسأل عن كيفية عمل التدفئة.

ان الغازي لهب أزرق. اللهب األصفر خطري! استفرس عام إذا كان لديه شهادة  •   تحقق ما إذا كان للسخَّ

فحص. تحقق من مكان وجود منافذ التهوية وما إذا كانت عالية مبا فيه الكفاية.

•   افحص الرتكيب الكهربايئ واحسب املقابس. األسالك واملقابس املفكوكة قد تتسبب يف الصعق 

بالكهرباء. استفرس عام إذا كانت هناك شهادة فحص. اسأل إن كان بإمكانك رؤية خزانة العدادات.

•   هل يدخل ما يكفي من ضوء الشمس / الضوء الطبيعي إىل املبنى؟

•   املبنى الرطب غري صحي وضار. الجدران الرطبة لها بقع سوداء وتنبعث منها رائحة عفن. تفقد الزوايا 

والسقف والنوافذ واألرضية، إلخ.

•   تفقد ما إذا كانت الجدران جافة. التلبيسة أو الجدران املطلية حديثاً قد تخفي البقع الرطبة.

•   تحقق مام إذا كان املبنى معزواًل أم ال. يضمن العزل انخفاض فاتورة الطاقة وميتص الضوضاء املزعجة 

من الجريان والشارع.

•   استفرس عام إذا كان ميكن استخدام املمر وما إذا كان هناك سقيفة دراجة أو قبو.

•   تحقق ما إذا كان هناك كاشف دخان يف كل طابق
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            الرد عىل اإلعالنات

هل وجدت إعالناً مثرياً لالهتامم؟ اتصل باملُؤَّجر يف أقرب وقت ممكن، ولكن تذكر أن تستعد أوالً. استفد من 

النصائح التالية:

•   اكتب أسئلتك مقدماً. ميكنك استخدام هذا كتذكري أثناء املكاملة الهاتفية. خالل املكاملة األوىل، استفرس فقط عن 

أهم األمور؛ ميكنك طلب املزيد من التفاصيل أثناء زيارتك.

•   اقرأ بعناية الفتة “لإليجار”. هل تذكر العنوان بالكامل أم الرسوم اإلضافية؟ تأكد من أن تسأل املُؤَّجر عن هذا.

•   اكتب متى ستكون متاحاً لزيارة العقار.

•   قد يطلب املُؤَّجر رقم هاتفك. إذا كنت ال تعرفه عن ظهر قلب، فقم بتدوينه مسبقاً.

أنت اآلن جاهز لالتصال باملُؤَّجر. إذا كنت ال تشعر باألمان، فقم أوالً بإجراء املكاملة بنفسك أو مع شخص تعرفه. 

فكر فيام تريد قوله عرب الهاتف. 

رمبا يسألك املُؤَّجر بعض األسئلة القصرية أيضاً. سوف يستفرس عام إذا كان لديك عمل منتظم. استعد لهذا السؤال 

وفكِّر يف إجابتك. إذا مل يكن لديك وظيفة )منتظمة( يف هذه اللحظة، فيمكنك أن تذكر أن لديك دخالً لدفع اإليجار.

2.2.1



           البحث عن منزل 

            البحث عن منزل

هناك عدة طرق للعثور عىل منزل لإليجار:

•   الفتات “TE HUUR” )“لإليجار”(: يتم وضع هذه الالفتات يف نافذة منزل لإليجار. وهي توفر 

معلومات حول سعر اإليجار والرسوم اإلضافية، وكفاءة استخدام الطاقة يف املبنى )شهادة أداء 

الطاقة أو EPC( ورقم هاتف املُؤَّجر.

•   اإلنرتنت: توجد العديد من املواقع اإللكرتونية التي تحتوي عىل إعالنات. للحصول عىل نظرة 

عامة عىل هذه املواقع اإللكرتونية، انتقل إىل الفصل 3 يف هذا الكتيب. ميكنك إنشاء حساب عىل 

هذه املواقع اإللكرتونية بحيث تتلقى إعالنات تهمك يف صندوق الوارد عىل أساس يومي. تحتاج 

إىل عنوان بريد إلكرتوين إلنشاء مثل هذا الحساب. ميكنك تقديم طلب إىل أحد مراكز املساعدة 

عىل العثور عىل سكن )Woonwijzer( للحصول عىل خريطة بها جميع “النقاط الرقمية” يف غنت 

حيث ميكنك تصفح اإلنرتنت بشكل مجاين.

 De املجانية عىل إعالنات لتأجري املنازل. صحيفة ”De Zondag“ الصحف: تحتوي صحيفة   •

Zondag متوفرة يف معظم محالت الخبز يوم األحد. ألقي نظرة أيضا عىل الصحف األخرى.

•   وكاالت العقارات: توجه إىل الوكاالت العقارية يف املدينة التي ترغب يف العيش فيها. ميكنك 

العثور عىل عروضهم عىل مواقعهم اإللكرتونية أيضاً.

•   WOONWIJZER )مركز املساعدة عىل العثور عىل سكن – قسم اإلسكان(:

ملزيد من املعلومات واملشورة، ميكنك تقديم طلب إىل مركز املساعدة عىل العثور عىل سكن 

)Woonwijzer( يف مدينة غنت.

1.2.1
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مقدمة 

1. أنت تبحث عن منزل 

      

هل لديك وضع الجئ أو وضع حامية فرعية؟ إذن عليك البحث عن منزل. ميكنك االستمرار يف اإلقامة يف مركز استقبال ملدة تصل إىل شهرين بعد تاريخ التعرف عليك. وبعد هذه الفرتة، يجب عليك مغادرة مركز 

االستقبال واالنتقال إىل اإلقامة الخاصة بك. إذا مل يكن لديك دخل تدفعه مقابل اإلقامة، فيمكنك التقدم بطلب إىل مركز الرعاية االجتامعية املحيل )OCMW(. سيساعدك هذا الكتيب يف العثور عىل منزل.

      التحضري والدعم

ستجد أدناه بعض النصائح حول كيفية إعداد بحثك:

•   ابدأ بحثك يف أقرب وقت ممكن. ضع يف اعتبارك أن األمر سوف يستغرق بعض الوقت للعثور 

عىل منزل.

•   هل تبحث عن غرفة أو استوديو أو شقة أو منزل؟ كم عدد غرف النوم التي تحتاجها؟

•   ما مقدار اإليجار الذي ميكنك تحمله؟ ال ميكنك استئجار منزل باهظ الثمن إذا كنت منخرطاً 

 ،)EGW( يف الضامن االجتامعي. ضع يف اعتبارك أيضاً املصاريف األخرى مثل الكهرباء والغاز واملاء

واملصاريف الشائعة، ومصاريف األغذية واملالبس وما إىل ذلك.

•   إذا كنت ال تعرف من أين تبدأ البحث، فيمكن للعديد من املؤسسات أن توفر لك الدعم. ميكنك 

العثور عليها يف هذا الكتيب.

      سوق التأجري الخاص1.1

ميكنك استئجار غرفة أو استوديو أو شقة أو منزل يف سوق التأجري الخاص. املُؤَّجر هو إّما املالك أو 

رشكة تأجري.

ميكن للاملكني أيضاً استئجار غرفة واحدة يف املبنى الذي يعيشون فيه. ال ميكنك استئجار مثل هذه 

الغرفة إالّ إذا كنت أعزباً.

يف هذه الحالة، ميكنك مشاركة الحامم/الدش واملرحاض واملطبخ مع املالك.

املُؤَّجر هو الذي يحدد سعر اإليجار. طلبات تأجري املنازل تتجاوز العرض، لذلك عادة ما يكون هناك 

الكثري من املرشحني الذين يرغبون يف استئجار منزل معني.

ميكن للُمؤَّجر أن يقرر ملن سيمنح العقار.

التمييز يف سوق اإلسكان محظور يف بلجيكا. ميكنك مناقشة التمييز مع أحد املقربني وإبالغ مكتب 

شكاوى التمييز UNIA )راجع “خدمات الدعم وتفاصيل االتصال”(.

2.1



 مرحبا بك في غنت. إذا كنت بحاجة إلى"    
 المساعدة في العثور على منزل، فاقرأ هذا الكتيب

 بعناية أو انتقل إلى أحد مراكز المساعدة على العثور
.”على سكن

Tine Heyse تيني هيسي
عضو مجلس محلي للبيئة واملناخ واإلسكان والشمال اجلنوبي
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