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الزيارة
 اللزمة.السئلةاستئجار مسكن، يجب زيارته  وطرح قبل 

لمالك السكن أن يطلب منكم مبلغاً  من الماليحق ل 
سكنكم. لحجز 

تفحصوا الحالة العامة للمـسكن :
 باب المدخل، الجرس، علبة البريدمدخل البناء ،تفّحصوا  حالة .1
 إضاءة طبيعية تأكدوا من وجود .2
لقه بالمفتاح غتأكدوا من وجود  باب خاص بالمسكن يمكن إ.3
 في المسكن رطوبة  بقعتأكدوا من عدم وجود.4
 في الجدران   تشـقـقات تأكدوا من عدم وجود.5
 إل سـيبرد المسكن فـيتَوّجب عليكم تدفئته مما يجعلكم )وتفتح وتغلق  أبواب ونوافذ  تأكدوا من وجود.6

.تنفقون أكثر(
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الزيارة والتجهيز  : 2القسيمة رقـم 
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التدفئة
 التدفئة في السكن ل تنسوا أن تتأكدوا من

عندما تقومون بالزيارة في فصل الصيف!

موزع الغاز
  التدفئة تأكدوا من وجود النبوبتوفير جهازغير مجبر على المالك 

على القل لتتمكنوا من توصيل جهاز الغاز.

 مريح للستعمال ولكن من الصعب ضبط جهاز التدفئة المركزي
.)عادة بواسطة مقياس كمية  الحرارة(الستهلك 

. السكورتأكدوا من عدد أجهزة التدفئة )الرادياتورات( ومن حالة
إذا كانت التدفئة فردية، ستدفعون ما تستهلكونه لشركة التوزيع.1
 )نفقاتلمالك السكن إذا كانت التدفئة مركزية، ستدفعون ما تستهلكونه .2

اليجار(
.مكلفة جداً  ا ولكنهةعملي  فهيتدفئة الكهربائيةأما ال

التجهيز
 من شركات  التوزيع أن تطلبوا عند دخولكم المسكن الجديد، يجب

فتح عدادات الماء والغاز والكهرباء.
الكهرباء والغاز

 ، سيكون بإمكانكم اختيار2007 )كانون الثاني( يناير أولإعتبارًا من 
 الشركة التي سوف تزودكم بالطاقة، وإذا لم توقعوا أي عقـد، سوف يتم
 تعيين شركة تزودكم بالطاقة لمقارنة مختلف الشركات المَوّزعة ومعرفة

السعار والعروض،  يمكنكم التصال ب :
إدارة تنظيم الغاز والكهرباء في بروكسل العاصمة

Gulledelle 100 - 1200 Bruxelles
.)من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء خلل أيام العمل( أو التصال على رقم الهاتف 0800/97.198

الماء
IBDEيجب التوجه إلى مؤسسة بلديات بروكسيل المشتركة  لتوزيع المياه  

Rue aux laines 70 1000 Bruxelles 02/518.81.11  أو التصال على الرقم  

الكهرباء والغاز
 أو المتراخية أو المبعثرة على الرض.الكهربائية المعّراةلسلك لإنتبهوا 

 )إن تواجد المصباح غير إلزامي( تجهيز إضاءة مع مفتاحيجب أن يتوفر في كل غرفة 
ومأخذ للتيار.

  إثبات  آخرالمالك اطلبوا من   الماء واخنتأكدوا من حالة مس
تنظيف.وصيانة عملية 

النشاءات الصحية
 الفردية أو المشتركة : النشاءات الصحيةتأكد من حالة

غرفة حمام أو دوش.●
.وجود نوافذ للتهوية●
 طرادات الماء والمغاسل والحنفيات.حالة●
حالة المرحاض.●

 : عليكم تعبئة الستمارة اللزمة   العداد الفردي●
 يجب القيام بأي إجراء  ولكن عليكم ل،   العداد الجماعي لكل المبنى باسم مالك المبنى●

  عند دخولكم المسكن لول مرة وعند مغادرتكم له)الرقام المبّينة على العداد(تسجيل المؤشر 
نهائيا. 

  (  ADIL   إعانات النتقال إلى مسكن آخر والقامة واليجار )
 منزلللنتقال إلى منزًل غير صالح للسكن للشخاص الذين يتركون مالية مساعدة  هذه العانات هي 

 صالح أو أكثر ملئمة لحالتهم وتعطى هذه المساعدة  لمدة محددة : لفترتين تبلغ كل منهما خمس
 شروطاً  دقيقةمستوفياً  على الشخص الذي يطلبها أن يكون للستفادة من هذه المساعدة، . سنوات

  انتظاربدون، ينصح بدفع اليجار الرفض العملية الدارية وإمكانية بطء. وبسبب يحددها القانون
 مركزالمساعدة. لتقديم طلب، يمكن التوجه إلى مكاتب المساعدات السكنية في الجمعيات أو إلى 

(Centre d'information sur le Logement - CIL). الستعلمات حول السكن
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