
 أسئلة شائعة حول فیروس كورونا واإلیجار
 

 ر دفع اإلیجار بسبب كورونا؟ماذا تفعل إذا تعذَّ سؤال: 
. ومع ذلك، یجب تسویة 2020یونیو/حزیران  حتى مالك الفسخ الفوري بسبب متأخرات اإلیجارا ال یجوز للحالی�  استعلم فوًرا من المالك.

 % تقریبًا.5باإلضافة إلى سعر فائدة أساسي بقیمة  ،2022متأخرات اإلیجار حتى یونیو/حزیران 
 

   ما الذي یمكنك فعلھ أیًضا:
وفي ھذا الصدد، لم یعد  طبقًا لقانون الشؤون االجتماعیة. وقلدیك حق تمما إذا كان ینبغي لك التواصل مع مكتب العمل المحلي والتحقق ھناك

سیتم دفع اإلیجار الحالي لمدة ستة  ،على أي حالو. كم تكون شقتك باھظة الثمن للغایة. وال یھم ةیتم االستعالم عن أصولك ما لم تكن كبیر
 ھور، أو أیًضا االلتزامات التي لدیك تجاه البنوك في حالة إجراءات الملكیة.ش
 

 ذ القرار على نحو كریم ومتسامح.یُتّخَ ینبغي أن إذا كان دخلك یتجاوز ذلك، یمكنك أیًضا تقدیم طلب للحصول على معونة سكن. وھنا أیًضا 
 

 ینبغي لك االستعالم من مالكك حتى یمكنھ ضمان الحصول على اإلیجار. ،على أي حال
 

 ولم یعد مفتوًحا اآلن، ینبغي لك دفع اإلیجار في ظل تحفظات. ،إلخ ...،أو مطعم ،إذا كنت مستأجًرا لمتجر
 

 الحق محتمل؟سؤال: ھل یحق للمالك معاینة الشقة مع مستأجر 
 

وجود شخص واحد غریب فقط في یجب أیًضا االلتزام بقواعد التباعد ولوائح النظافة الصحیة في الشقة. وھذا یعني إمكانیة  ،قبل أي شيء
 لذلك ینبغي تأجیل المعاینات العامة للشقة غیر الضروریة. الشقة؛

 
 إلى الشقة؟ بالدخول نیلحرفیھل یجب على المستأجر السماح لسؤال: 

 بتنفیذ أعمال اإلصالح الضروریة للغایة.فإننا ننصح  ،في ظل االلتزام بلوائح التباعد والنظافة الصحیة المنصوص علیھا
 

ك حتى یؤجل ھذه األعمال في حالة أعمال التحدیث فإننا ننصح بالتواصل مع المال ،إذا كان المستأجرون ضمن الفئة المعرضة لخطر اإلصابة
 مثًال.

 
 آخر؟ل بإمكاني حالی�ا االنتقال من سكن إلى ال یزاأؤال: س
 

 في حالة تكلیف شركة نقل محترفة، فإنھا ال تزال تعمل كعھدھا سابقًا.
 

وفي ظل أیًضا تعذُّر االلتزام بقواعد  ،والذي یتم بمساعدة األصدقاء الذین یعیشون خارج األسرة أما في حالة االنتقال المنظم بشكل خاص
 فال یمكن أن یتم االنتقال. ،التباعد

 
 على الروابط التالیة: Covid-19على جمیع المعلومات الحالیة حول اإلیجار وفیروس كورونا  یمكنك االطالع
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