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 Vonovia الالئحة الداخلية لقسم الشكاوى التابع لشركة
لتنظيم العمل بين المؤجرين والمستأجرين في درسدن

تركز هذه الالئحة الداخلية التنظيمية على طرفين: 
المستأجرين والمؤجر.

المستأجرون:
ُيقصد بهم المستأجرون في مدينة درسدن لمسكن تابع

لشركة Vonovia SE والشركات
التابعة لها.

المؤجر: 
ُيقصد به شركة Vonovia SE والشركات 

التابعة لها.

األهداف والمهام  .1

يتميز قسم الشكاوى باالستقاللية. 
حيث إنه يختص في فض المنازعات وتسوية الخالفات. 

وهذا يعني: أنه يسعى إلى إيجاد حلول 
للمشاكل التي قد تطرأ بين 

المؤجر والمستأجرين. 

إن قسم الشكاوى ينبغي عندئٍذ أن يتوسط 
بين الطرفين حتى ال تزداد حدة األمور لتصبح شجاًرا محتدًما. 

فال ينبغي أن تكون هناك أي منازعات 
أمام أي محكمة. 

يستطيع كل من المؤجر والمستأجرين 
التوجه إلى قسم الشكاوى. 

ُتقدم الخدمات للمستأجرين مجاًنا. 

عادة ما يكون رفع قضية أمام المحكمة مرهًقا 
وقد يكلف ماالً كثيًرا. 

ومن ثم فإن الدعوى التي ُترفع لدى قسم الشكاوى
من المقرر أن تحول دون إقامة قضية أمام المحكمة. 

ومع ذلك قد ُترفع قضية أمام المحكمة: 
حيث يجوز للمؤجر والمستأجرين طلب إقامة دعوى أمام المحكمة 

بكل تأكيد. 
حتى وإن كانت هناك دعوى مرفوعة لدى قسم الشكاوى.
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تنبيه: 
إذا ُرفعت القضية أمام المحكمة، تنتهي عندئٍذ الدعوى تلقائًيا 

لدى قسم الشكاوى. 

الدعوى التي ُترفع لدى قسم الشكاوى اختيارية. 
ويجب على المؤجر والمستأجرين الموافقة على رفع الدعوى. 

عندما يرغب المستأجرون في إقامة دعوى 
قد يرفض المؤجر إقامتها، 

أو قد يلغي الدعوى. 

عندما يرغب المؤجر في إقامة دعوى 
قد يرفض المستأجرون إقامتها، 

أو قد يلغون الدعوى.

إن قسم الشكاوى ال يمارس سوى اختصاصاته 
المتعلقة بالعالقات التعاقدية الخاصة باإليجار في درسدن في الموضوعات التالية: 

•  قيمة اإليجار.
 •   رفع قيمة اإليجار 

استناًدا إلى البند 558 من القانون المدني األلماني. وهذه الزيادة في اإليجار تستند إلى استقصاء متوسط اإليجارات في المنطقة.
•  شجارات مع الجيران.

•  فسخ أو إنهاء عقد اإليجار.
•  مشاكل بسبب الضوضاء أو الروائح الكريهة.

 •   عيوب أو أضرار في المسكن. 
 مثالً حدوث شجار نظًرا ألن المؤجر ال يفعل شيًئا. 

أو حدوث شجار لتخفيض قيمة اإليجار.

إن قسم الشكاوى ليس مختًصا في الموضوعات التالية:

•  احتساب النفقات التشغيلية
•  قيمة المدفوعات المسبقة الشهرية للنفقات التشغيلية

 •   عندما يبني المؤجر شيًئا جديًدا 
أو يضيف أو يغير شيًئا.

من يعمل لصالح قسم الشكاوى؟  .2

يعمل لصالح قسم الشكاوى 
عدٌد فردٌي من األشخاص. 
أي مثالً 3 أو 5 أشخاص. 
ومن ثم فإن هناك تصويت 
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ودائًما ما ُيرجح رأي األغلبية. 
يجب أن يعمل في قسم الشكاوى 

ما ال يقل عن 3 أشخاص. 

يجب على هؤالء األشخاص أن يكونوا ملمين إلماًما 
تاًما بموضوعات محددة. 

أي مثالً يجب أن يكونوا على دراية تامة 
بالقوانين المهمة لتنظيم 

موضوع السكن. 

كما يتعين عليهم أيًضا التمتع بخبرة 
التعامل مع المشاكل والنزاعات 

التي قد تنشب بين البشر. 

أعضاء
قسم الشكاوى يتسمون باالستقاللية والحيادية. 

فال هم ينحازون للمؤجر 
وال للمستأجرين. 

أعضاء
قسم الشكاوى ال يعملون لصالح المؤجر. 

أعضاء
قسم الشكاوى ال تربطهم عالقة وطيدة 

بالمستأجر أو المستأجرة 
محل الدعوى المرفوعة لدى القسم. 

من يستطيع العمل لصالح قسم الشكاوى؟  .3

يختار المؤجر األشخاص الذين يعملون لصالح 
قسم الشكاوى.

يجب أن يتمتع هؤالء األشخاص بخبرة ومعرفة متخصصة. 

من يعمل لدى قسم الشكاوى 
يسترد جميع النفقات 

المدفوعة في إطار العمل المنجز في قسم الشكاوى. 
يجب أن تكون هذه النفقات ضرورية في سياق إنجاز العمل.

يجب على الشخص الذي أنفق تقديم ما يثبت إنفاق هذه األموال. 

ينظم قسم الشكاوى مع المؤجر 
في عقد مستقل
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 •   المبلغ الذي سوف يحصل عليه أعضاء
قسم الشكاوى نظير عملهم

•  وكذلك المدة التي سوف يعمل فيها هؤالء األشخاص لدى قسم الشكاوى.

كيف يمكنني التواصل مع قسم الشكاوى؟  .4

 4.1.   يجب على المستأجرين والمؤجر التواصل خطًيا 
 وباللغة األلمانية مع قسم الشكاوى. 

في هذا الخطاب يجب أن ترد المعلومات التالية: 
•  رقم العميل الخاص بالمستأجر.   

•   البيانات الشخصية الخاصة بالمستأجر.    
االسم والعنوان.

•   نسخ من كافة الخطابات أو الرسائل اإللكترونية     
 الُمحررة سابًقا في إطار هذه الحالة. 

محاضر المكالمات الهاتفية التي أُجريت.
•   ما الذي ينبغي على قسم الشكاوى توضيحه؟     

ما الهدف؟
•   وصف موجز    

للمشكلة القائمة. 
•  جميع المستندات الُمحررة سابًقا في إطار هذه الحالة.   

 4.2.   عندما يتواصwل المستأجرون مع قسم الشكاوى:
 يجب عليهم السماح لقسم الشكاوى 

 باستخدام البيانات الشخصية لألشخاص المعنيين باألمر. 
 مثل االسم والعنوان 
 أو نوع عقد اإليجار.

 في إطار السماح باستخدام البيانات يجب أن يرد البند اآلتي أيًضا: 
 يجوز للمؤجر إرسال بيانات تتعلق بالمستأجر

إلى قسم الشكاوى. 
 4.3.   عندما يتواصل المؤجر مع قسم الشكاوى: 

 يحتاج المؤجر إلى الحصول على موافقة المستأجرين. 
 ويجب أن يوضح هذا اإلقرار بالموافقة 

 أن قسم الشكاوى يجوز له االطالع على البيانات الشخصية المتعلقة 
باألشخاص المعنيين باألمر. 

 4.4.   يجوز أن يكون هناك ممثلة/ممثل بالغة/بالغ ينوب/تنوب عن 
 المستأجرين. 

 يجوز لهذا الممثل القانوني التحدث بالنيابة عن المستأجرين. 
 ولفعل ذلك يجب أن ُيحرر توكيل رسمي خطي بذلك. 

 هذا التوكيل يكون بمثابة تصريح 
 بأن يتحدث الممثل القانوني بالنيابة عن 

المستأجرين. 
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 5.  ما الحاالت التي ال يجوز فيها إقامة دعوى 
لدى قسم الشكاوى؟

الحاالت التي ال يجوز فيها إقامة دعوى 
لدى قسم الشكاوى: 

 •   عندما يتعامل المؤجر مع مشكلٍة ما ويتمكن من 
 إيجاد حل لها. 

 يجب على المؤجر إبالغ المستأجر 
 بهذا الحل بصورة خطية. 

 عندما يمر على هذا اإلبالغ الخطي أكثر من 3 أشهر، 
 فال يمكن عندئٍذ إقامة دعوى لهذه المشكلة 

لدى قسم الشكاوى. 
 •   في حالة إقامة دعوى أخرى بالفعل 

 للمشكلة. 
أي مثالً في حالة إقامة دعوى لدى محكمة. 

 •   في حالة إقامة دعوى أخرى بالفعل 
 للمشكلة ذاتها 

لدى قسم الشكاوى. 
 •   في حالة إقامة شكوى جنائية 
ضد المؤجر أو المستأجرين. 

 •   في حالة وجود شهود 
 يتعين استجوابهم في مشكلة ما. 

 وُتستثنى من ذلك النزاعات التي تنشأ بين الجيران 
أو المضايقات التي تحدث بفعل الضوضاء. 

 •   إذا ذكر المستأجرون أو المؤجر 
 أن المشكلة قد تقادمت. 

 وهذا يعني: أنه قد مر وقت طويل جًدا 
 على ظهور المشكلة. 

في هذه الحالة لن تستطيع الدعوى تغيير أي شيء. 
 •   في حالة وجود حل قانوني بالفعل 

 لمشكلة ما. 
 يجوز رفع دعوى لدى قسم الشكاوى 

 في حالة عدم وجود إبالغ خطي. 
 قد يكون هذا هو الحال ألن المؤجر لم يتعامل مع المشكلة في غضون 6 أشهر. 

ويجب أن يكون محل الدعوى في أحد الموضوعات االختصاصية لقسم الشكاوى.
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الدعاوى لدى قسم الشكاوى  .6

 6.1.   عندما يتواصل المستأجرون مع قسم الشكاوى، 
يتأكد قسم الشكاوى عندئٍذ 

•  أن الموضوع محل الشكوى من اختصاصه   
•  وأن جميع المستندات الالزمة متوفرة.   

 في هذه الحالة يبلغ قسم الشكاوى المؤجر بهذه الشكوى. 
 ويجب على المؤجر عندئٍذ أن يرسل في غضون 14 يوًما 

 مذكرة تعليق على هذه الشكوى. 
 وهذا يعني أنه يتعين عليه إرسال رأيه في هذا الموضوع 

 خطًيا إلى قسم الشكاوى. 
يجب على المؤجر إرسال كافة المستندات التي تدعم رأيه وتمثل أهمية 

مع مذكرة التعليق على الشكوى. 

وينطبق األمر نفسه 
عندما يتواصل المؤجر مع قسم الشكاوى. 

في هذه الحالة يتعين على المستأجرين إرسال رأيهم خطًيا 
في هذا الموضوع 
إلى قسم الشكاوى.

 6.2.   قد يطلب قسم الشكاوى معلومات 
 خطية أكثر، 

 إذا كانت تلك المعلومات ضرورية إلقامة الدعوى. 
 ومع ذلك ال يتعين على قسم الشكاوى السعي وراء 

الحصول على مزيد من المعلومات. 
 6.3.   في بعض الحاالت يكون عقد جلسة 

 بين المؤجر والمستأجرين مجدًيا. 
 في هذه الحاالت يستدعي قسم الشكاوى الطرفين 

 فوًرا لعقد جلسة عاجلة لديه. 
 وفي هذه الجلسة من المقرر أن يحل المستأجرون والمؤجر 

المشكلة الواقعة بينهم. 
•   يطلع قسم الشكاوى على المشكلة    

 مباشرة على أرض الواقع في المسكن المتضرر، 
إذا كان ذلك ضرورًيا في إطار الدعوى.

•   قد يحتاج قسم الشكاوى أيًضا إلى استجواب    
 شهود في الدعوى. 

 ويجب أن يكون الشهود مستعدين لذلك بصورة اختيارية. 
 قد يراعي قسم الشكاوى أقوال

 الشهود في الدعوى
 أو ال. 

 وهذا قد يعتمد على 
 تأكيد الشهود ألقوالهم 

بصورة خطية. 
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 6.4.   يفحص قسم الشكاوى جميع المعلومات 
 التي تلقاها في إطار مشكلة ما. 

 ثم يقترح حالً لهذه المشكلة. 
 بعد ذلك يرجو قسم الشكاوى من المستأجرين والمؤجر 

 الموافقة على هذا الحل. 
ومن ثم هناك مهلة 14 يوًما للطرفين التخاذ القرار. 

  يجب على قسم الشكاوى إرسال الحل بصورة خطية 
 إلى المؤجر والمستأجرين. 

 ال يتعين على قسم الشكاوى ذكر أسباب قانونية محددة 
لهذا الحل. 

  إذا لم يتفق كل من المؤجر والمستأجرين، 
 تكون الدعوى قد فشلت لدى قسم الشكاوى. 

 وهذا يعني أن الدعوى لم تجد حالً. 
إذا اتفق كل من المؤجر والمستأجر، 

يحصل كالهما على النتيجة بصورة خطية. 
يجب على الطرفين التوقيع على 

أنهما اتفقا على حل ما. 

 6.5.   عادًة ما تكون الدعوى الواحدة لدى قسم الشكاوى 
 من اختصاص شخص واحد. 

 حيث يتولى هذا الشخص تقديم اقتراحات 
 يمكن أن تساعد في حل المشكلة. 

 ثم ُتعقد جلسة استشارة في قسم الشكاوى.
 يجري أعضاء قسم الشكاوى اقتراًعا 

 لتقييم هذا الحل المقترح. 
 إذا حصل على تأييد األغلبية، 

 يقترح قسم الشكاوى عندئٍذ هذا الحل. 

 ال يعمل أعضاء قسم الشكاوى بصفة مشتركة على إيجاد حل 
 إال في القضايا الصعبة جًدا. 

 حتى في مثل هذه القضايا يختص بها شخص واحد في البداية. 
 وهذا الشخص يجب أن يبلغ قسم الشكاوى 

 إذا ما كان بحاجة إلى تضافر جهود جميع أعضاء القسم إليجاد حل جيد. 

 لتجنب تحميل عضو واحد من قسم الشكاوى
 عبء التعامل مع دعاوى كثيرة في وقت واحد،

 يجري توزيع الدعاوى بالترتيب على جميع أعضاء
 قسم الشكاوى.
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ال يحق للمؤجر والمستأجر مطالبة 
قسم الشكاوى باقتراح حل للمشكلة. 

فإذا لم يقدم قسم الشكاوى حالً للمشكلة من تلقاء نفسه، 
فيجب عليه عندئٍذ ذكر السبب الذي حال دون ذلك. 

ينبغي أال يمر على الدعاوى المرفوعة لدى قسم الشكاوى 
أكثر من 3 أشهر. 

التقادم  .7

التقادم يعني: 
أنه قد مر وقت طويل جًدا 

على ظهور المشكلة. 
وينص القانون على 

أن الدعوى في هذه الحالة لن تستطيع تغيير أي شيء. 
هناك مهلة محددة للتقادم.

ال يسري التقادم دائًما: 
إذا تواصل المؤجر أو المستأجرون 

بصفة خطية مع قسم الشكاوى قبل انتهاء المهلة، 
فال يسري التقادم في هذه الحالة. 

عندئٍذ يسري التاريخ 
الذي ورد فيه الخطاب إلى قسم الشكاوى. 

واجب السرية  .8

يخضع األشخاص المختصون بالنظر في الدعاوى المقامة لدى قسم الشكاوى 
لواجب السرية. 

وهذا يعني: 
أن هؤالء األشخاص ال ُيسمح لهم بالتحدث عن الدعوى مع أي شخص خارجي آخر 

ليس له عالقة بالدعوى. 
ولكن ُيسمح لهم بالتحدث عنها مع أشخاص آخرين 

عاملين في قسم الشكاوى. 
إذا كان ذلك ضرورًيا في إطار الدعوى. 

القاموس
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قسم الشكاوى

يقدم قسم الشكاوى خدمات االستشارة والدعم 
في حالة تعرض فئات معينة من األشخاص للظلم.

غالًبا ما ُتقدم هذه الخدمات مجاًنا. 
تتميز أقسام الشكاوى باالستقاللية. 

وهذا يعني: أنه ال يجوز ألحد أن يملي عليهم 
أفعالهم أو أقوالهم. 

هناك أقسام شكاوى مختصة في التعامل مع مشاكل مختلفة. 
أي أن هناك مثالً أقسام شكاوى 

مختصة في التعامل مع مشاكل األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة. 
أو أقسام شكاوى مختصة في قضايا األطفال والشباب. 

يعمل في قسم الشكاوى أشخاٌص 
ملمون بالقوانين إلماًما تاًما. 

يهتم قسم الشكاوى المختص بشؤون المستأجرين 
بالقوانين المنظمة ألمور اإليجار والسكن في المقام األول.


