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Avec l'appui de la Région de Bruxelles-Capitale

  البحث عن مسكن   
إليكم الصناف الثلثة  من المساكن الموجودة في بلجيكا :

المسكن الخاص  -  1
 .و يحدد قيمة اليجار الشهري بكل حّرية يعرض عليكم المالك سكناً  

.)وهي ذاتها في كافة أنحاء بلجيكا(  فيدرالي قانوننظمة بمقتضىعقود اليجار م
لجتماعيالمسكن ا -  2

 مؤسساتها السكنية الخاصة (منطقة بروكسل، المنطقة الوالونية،  والمنطقة الفلمانية)تملك كل منطقة في بلجيكا 
.وتنظم عقود اليجار

ـِدمه.)عائدات(بدخل  قيمة اليجار وتتعلق  المستأجر، وعدد أفراد عائلته ولكن أيضاً  بحالة المسكن وق
إجتماعي  طابع وسكن ذالم -  3

تكون قيمة اليجار لهذا الصنف من المساكن منخفضة مقارنة مع المسكن الخاص :
  (AISالوكالت العقارية الجتماعية )

 )صندوق السكن التابع لمنطقة بروكسيل ، صندوق السكن التابع للمنطقة صندوق السكنالمساكن التي يؤّجـرها 
 للمنطقة الفلمانية( الوالونية ، صندوق السكن التابع
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الجراءات 
البحث عن مسكن   :1القسيمة رقـم 

Arabeالعربية - 

 تعليمة !
خذ القسيمة ذاتها باللغة الفرنـسية ، لتتعلم المفردات .
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  سكن خاص  م     البحث عن
 "VLAN كالعلنات الموجودة في مجلة " الفلن  ،في العلنات العقاريةالبحث ●
التجارية، و المحلت في العلنات في المكتبات البحث●
 في المواقع المتخصصة على شبكة النترنيتالبحث●
اللفتات بالسود والبرتقالي عليها كلمة  في الشوارعالملحظة●

 "A Louer " لليجار 
 ...والصدقاء والمعارف قرباء من الالطلب●
للحصول على معلومات إضافية و/أو لتحديد موعد.التصال بالهاتف ●

 ، فيحق لهم التسجيل في مثل هذه الشركات ولكن(خاصة طالبي اللجوء) الجانب النظاميين أما بقية
  التسجيل بشكل منفصل في الشركات التي يختارونهاعليهميجب . عددليس لهم الحق بالتسجيل المت

. ُيـَسـّوى وضعهم قانونيا إل عندما  المسكنيعطى ، ولكن ل كل سنتين، وتجديد التسجيل فيها 
 الخاص بالشركة السكنية أو أدخل إلى موقع النترنيت" شروط الحصول : المسكن الجتماعي " أنظر النشرة   *
( http://www.slrb.irisnet.be/(:  (S.L.R.B ( .لمنطقة بروكسل العاصمة 

صندوق السكن في بروكسل 
Rue de l'Eté, 73  – 1050 Bruxelles 

 02/504.32.11 رقم : هاتف تحديد الموعد على ال
  )خدمة إستئجار( : تعود ملكية المساكن إلى صندوق السكن. ُيحّدد  المساعدة التأجيرية  مكتب ●

حسب عائدات المستأجر. ، ومن الممكن تخفيض اليجار حسب قيمته التأجيريةإيجار المسكن 
  :  يمنح قرضاً  من دون فائدة ، ضمن بعض الشروط .ل يستفيد  طالبو  الكفالة التأجيرية  مكتب ●

 خدمات هذا المكتب .اللجوء من  

  سكن إجتماعي  للتسجيل في 
 يمكنكم أن تسجلوااللئحة المرفقة. في  إنظر  SISP شركة عقارية للخدمات العامة33في بروكسل، هناك 

  يجب تثبيتSISP. النتظار طويلة. وائحإن ل ...)، القامةملكيةالدخل المالي ، )أسماءكم ضمن بعض الشروط 
رسالة(.  )ترسل لك الشركة العقارية للخدمة العامة كل سنةالتسجيل أو تجديده 

 . إذا لم تبلغوا الشركة عن كل تغيير أو إذا لم تجيبوها على)أو كل تغيير آخر(يجب إبلغ الشركة عند تغيير العنوان 
 حقكم في أقدمية التسجيل.سحب إسمكم من اللئحة فـتخسرونرسالة التثبيت التي ترسلها إليكم ، يتم 

   تعدد  التسجيل الم
). للشخاص المسجلين في سجل المواطنين أو في سجل الجانب) 

 ، وهنا*يجب أوًل إستكمال إستمارة التسجيل وتقديم عدة وثائق
. تحصلون على رقم تسجيل واحد

. وتصبح الشركة هي مرجعكم
 ويمكنكم مع ذلك التسجيل في شركة عقارية أخرى تختارونها انتم ،
 كإختيار ثانوي، وفي هذه الحالة ل يجب عليكم القيام بمساعي إدارية

. أخرى ، فالشركة الساسية هي التي تهتم بذلك

 حدد القرض حسب عمر الشخص ودخله المالي وعدد الفراد الذين :  ي  القروض المرتهنة  مكتب ●
يعيلهم.

( AIS)   الوكالت العقارية الجتماعية    

.المناطقهي  مؤسسات معترف بها من قبل 
.  الوسـيط بين المّلكين و المستأجرينوهي تلعب دور 

.يعهد المالك بمسكنه للوكالة التي تقوم باختيار المستأجرين  وبتوزيعهم على المساكن المتوفرة لديها 
 )FEDAIS)وكالة معترف بها في منطقة هناك إتحاد الوكالت العقارية الجتماعية  17الذي يضّم  

.بروكسل العاصمة 
/http://www.fedais.be: للحصول على معلومات إضافية، يمكن زيارة موقع النترنيت التالي  

 العقارية الجتماعية، الذي ينشره إتحاد الوكالت "شروط التسجيل وطرق إعطاء المساكن "يرجى الطلع على الكتيب *
.في منطقة بروكسل

تأكدوا من سكن المهناك مراكز خدمات إجتماعية يمكنها مساعدتكم في البحث عن 
. قبل الذهاب إليها في هذه المراكزومن ساعات الدوام التي يمكن أن تقدم لكم نوع المساعدة

للتسجيل في إحدى هذه الوكالت
وغالبية الشركل وكالة طريقـتها الخاصة للتسجيل ؛ ل

كات تقوم بالتسجيل بواسطة مركز للخدمة الجتماعية
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