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 التحضير :1خطوة 
 

 سوف تساعدك األسئلة التالية في هذا الشأن: شقة، فكر أوالً في نوع الشقة التي تبحث عنها.قبل أن تبدأ في البحث عن 
 

 كم عدد األشخاص )والحيوانات( الذي يرغبون في االنتقال إلى الشقة؟ 

 تريد أن تسكن فيها على اإلطالق؟ الما األماكن التي  أو األفضل: أين )داخل هامبورغ وضواحيها( ترغب في السكن؟ 
 

هذا يعني أنه من السهل جًدا  جيدة للغاية وموثوقة.بشبكة مواصالت عامةتتمتع هامبورغ  وتذكر: لى أي مدى يمكن للشقة أن تقع بعيدة عن العمل؟إ

عادةً ما تكون أسعار الشقق  العمل ليست باألمر الصعب.وبالتالي فإن الرحلة الطويلة إلى  الوصول إلى أماكن بعيدة في هامبورغ بالحافلة أو القطار،
 في ضواحي هامبورغ أرخص.

 
 غرفة / متر مربع( ما هو الحد األدنى لمساحة الشقة؟( 
 ما هو الحد األقصى إليجار الشقة؟ 
  ة قبل لمكتب المعني حاليًا معقول، فيجب أن تعرف التكاليف التي يعتبرها اإعانات من مكتب العمل أو مكتب الرعاية االجتماعيةإذا كنت تتلقى

  على حدود اإليجار الحالية إلجمالي اإليجار حسب عدد األشخاص في األسرة. هنايمكنك العثور  أن تبدأ في البحث عن شقة.

  يتقاسم معك شخص غريب في الشقة؟هل يمكنك أن تتخيل بأن ( هذه الشقق المشتركةWG  تكون أرخص من الشقق )شقق مشتركة =
  هناك أيضا إمكانية التأجير من الباطن. الخاصة.

 
؟(WGالشقة المشتركة )ماهي   WG .كل شخص هي شقة يتقاسمها عدة أشخاص ليسوا من أفراد األسرة الواحدة وليسوا متزوجين أو بينهم عالقة 

يمكن أن تساعدك الشقة المشتركة  والغرف العامة مثل الحمام والمطبخ وربما غرفة المعيشة تكون غرف مشتركة. في الشقة لديه غرفته الخاصة.

https://www.hvv.de/de
https://www.hamburg.de/leistungen-hilfen/1016372/kosten-der-unterkunft/
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اإليجار من في حالة ا  يكون كل شخص في الشقة المشتركة مسؤوالً عن الحفاظ على نظافة الغرف المشتركة. في التعرف على أصدقاء جدد.
 في بعض األحيان تكون الشقة مؤجرة من الباطن فقط ألن المستأجر في الخارج مثالً. عادة ما يتشارك في الشقة شخصان كحد أقصى. ،الباطن

 
 ما هي المعايير الواجب توافرها بالشقة؟  

 يمكن للكالب على وجه الخصوص أن تجعل العثور على شقة أمًرا صعبًا. هل يجب السماح بالحيوانات األليفة؟ 
  هل الشقة بحاجة الى موقف لسيارة؟  
 أو هل ترغب في حوض استحمام أو شرفة؟ 

 
 اكتب بعض الكلمات الرئيسية لكل نقطة. نصيحة!

 
 لذا كن منفتح الذهن وكن مستعًدا لتقديم تنازالت. كلما زاد عدد المتطلبات التي تضعها على الشقة الجديدة، زاد صعوبة العثور على شقة. لكن تذكر:

  اآلن بتدوين مالحظاتك وتأكيد المعايير التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة لك.قم 
 هل الموقع/المساحة أهم من سعر الشقة؟ 
 هل هناك أشياء يمكنك االستغناء عنها إذا لزم األمر؟  

 

 بدء البحث :2خطوة 
 

هناك عدة طرق للعثور على  فيمكنك إذن البدء في البحث. إذا كنت تعرف نوع الشقة التي ترغب في العيش فيها وما هو مهم بالنسبة لك في الشقة،
 شقة:

 
 اإلنترنت :1خيار 

أولية على تكلفة الشقة تقدم العديد من المواقع اإللكترونية األخرى نظرة عامة  مكانًا جيًدا للبدء. موقع الويب الخاص بمدينة هامبورغيعد 

  وهناك العديد من المواقع التي يمكنك التقديم فيها مباشرة. كما يعرض العديد من أصحاب العقارات الخاصة شققهم عبر اإلنترنت. المناسبة.
 مشتركة.فهناك العديد من المجموعات التي يبحث فيها الناس ويقدمون شققًا أو شققًا  ،Facebookمن الجدير أيًضا البحث على 

 
 التعاونيات :2خيار 

ومن الجدير االتصال بالتعاونيات  غالبًا ما تعمل التعاونيات بقائمة انتظار. هناك العديد من الشركات )التعاونيات( التي تمتلك الشقق وتؤجرها.
تتاح لمحة عامة عن تعاونيات  إلنترنت.وفي كثير من الحاالت يمكن القيام بذلك من خالل موقع التعاونية على ا وطلب مكان في قائمة االنتظار.

عادةً ما يستغرق العثور على شقة من خالل التعاونية وقتًا أطول مما هو عليه مع أصحاب العقارات  .عبر اإلنترنتاإلسكان في هامبورغ 

 تعاونيات غالبًا ما تكون أرخص.اآلخرين، لكن شقق ال
 

 
 

 كيف يتم تأجير شقة من تعاونيات اإلسكان؟
 

 ،أنت بحاجة إلى أن تصبح عضًوا في التعاونية 
 لذلك عليك شراء أسهم في التعاونية 
 عادةً ما يعتمد مقدار األسهم على سعة الشقة 
  العضوتحصل األسهم التعاونية على فائدة وعادةً ما يتم ردها عند مغادرة 

https://welcome.hamburg.de/wohnen/4611042/wohnungssuche/
http://wohnungsbaugenossenschaften-hh.de/ueber-uns/stadtteile
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كل ما عليك فعله هو تحديد أي جزء من  هذا التسجيل غير ملزم ومجاني. يجب عليك التسجيل )عادةً عبر اإلنترنت( مع أي تعاونية إسكان تهتم بها.

 المدينة والشروط لتي تبحث عنها في شقة وسوف ترسل لك الجمعية التعاونية عروًضا غير ملزمة إذا كان لديها شققًا مجانية.
 

 السمسارة/السمسار :3خيار 
 ويتولى هذا الشخص عملية البحث عن الشقق وتقديم الطلبات إليها. هذا الشخص يسمى سمسار/سمسارة. يمكنك تكليف شخًصا للبحث عن شقة لك،

ن أجًرا مقابل البحث ومع ذلك، فإن السماسرة يتقاضو غالبًا ما يكون لهؤالء األشخاص جهات اتصال خاصة يمكنهم المساعدة في البحث عن شقة.
 ويسمى هذا عمولة سمسرة أو رسوم سمسرة. لذلك عليك دفع أموال إضافية. الناجح،

 
 الجرائد :4خيار 

لذلك  ال يزال كبار السن على وجه الخصوص يستخدمون إعالنات الجرائد للبحث عن شقة. األمر يبدو قديًما  ولكن يمكن أن يكون ضربة ح حقيقية.
  لى اإلعالنات في الصحف الكبرى في هامبورغ على وجه الخصوص، أو حتى نشر طلب بنفسك.يجدر إلقاء نظرة ع

 

 اإليجار :3خطوة 
 عند البحث عن شقق انتبه للسعر.

 ".اإليجار الدافئ" و "اإليجار األساسيانتبه إلى الكلمات " فالسعر الذي يظهر في إعالن شقة ليس دائًما هو السعر الذي يجب دفعه.
 

  وال يشمل التكاليف اإلضافية. يتضمن فقط التكاليف الواجب دفعها للمتر المربع. األساسياإليجار 
 

  وتشمل على سبيل المثال: هي التكاليف التي يتم تكبدها باإلضافة إلى اإليجار األساسي. التكاليف اإلضافية
 .تكاليف المياه والصرف الصحي 
 .تنظيف الشوارع وجمع القمامة 
 .المصعد 
 منزل ومكافحة الحشرات.تنظيف ال 
 .رعاية الحديقة 
 .اإلضاءة 

وبالتالي فإن سعر اإليجار الدافئ يمكن أن يخبرك بشكل أفضل بالمبلغ  يتضمن اإليجار األساسي وجزء )كبير( من التكاليف اإلضافية. اإليجار الدافئ
عن اإليجار الدافئ وأي تكاليف إضافية غير مشمولة في اإليجار لذلك، اسأل دائًما  الذي يتعين عليك إنفاقه فعليًا للحصول على شقة في النهاية.

  الدافئ.
إذا كان شخص واحد فقط  اسأل عن المبلغ الذي دفعه المستأجر السابق مقابل التكاليف اإلضافية وعدد األشخاص الذين يعيشون في الشقة. نصيحة:

 ض، على سبيل المثال، أن تكاليف المياه ستزيد.يعيش في الشقة من قبل وانتقلت مع شخصين أو أكثر، فيمكن االفترا
 
 

تشمل التكاليف الشهرية األخرى  عليك أخذها في الحسبان أيًضا. لم يتم تضمينها في اإليجار الدافئ، ولكن يتعين دفعها شهريًا، تكاليف أخرىهناك 
 ما يلي:

 
 .رسوم البث اإلذاعي
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إذا انتقلت  كنت تعيش بمفردك في شقة، فعليك أن تدفع نفس المبلغ الذي تدفعه عائلة لديها طفالن.إذا  يتعين على كل أسرة دفع رسوم البث اإلذاعي.
يورو شهريًا ويجب دفعها حتى إذا كنت ال تشاهد  18تبلغ رسوم البث اإلذاعي حوالي  إلى سكن مشترك، فسيتم تقاسم التكاليف على جميع المقيمين.

 محطة إذاعية عامة.
 اإلنترنت والهاتف

ولكن في بعض األحيان يكون  في المنزل، فعادةً ما يكلفك ذلك تكلفة إضافية. W-LANإذا كنت ترغب في الحصول على خط اتصال هاتفي أو 
 اسأل المؤجر. االتصال باإلنترنت مشموالً بالفعل في اإليجار

 
 وديعة اإليجار

يتم دفع الوديعة مرة واحدة  اإليجار ويهدف إلى حمايته من أضرار اإليجار. يتم إيداع وديعة اإليجار من قبل المستأجر لدى المؤجر في بداية عقد
عند الرحيل من الشقة، يستعيد المستأجر الوديعة بالكامل، ما لم تكن هناك ديون مستحقة مع  فقط وقد تصل إلى ثالثة إيجارات صافية كحد أقصى.

 المؤجر أو تلفيات بالشقة.
 

 
 
 

  

محسوبة على سبيل المثال 
 حسب:

مساحة الشقة 

التجهيز 

الموقع 

نوع المنزل 
 

 عادةً تدفع شهريًا.

يتم االحتساب على سبيل 
  المثال:

الضريبة العقارية 

جمع القمامة 

المصعد  

تنظيف الساللم 

التأمينات 

 مصرف المنزل، رعاية
 الحديقة

 
 عادةً ما تدفع شهريا مقدًما.

يتم االحتساب على سبيل 
  المثال:

التدفئة 

 الساخنالماء 

الغاز  
 

 عادةً ما تدفع شهريا مقدًما.

 

يتم االحتساب على سبيل 
  المثال:

الماء البارد 

التيار 

الهاتف 

اإلنترنت 
 

 عادةً ما تدفع شهريا مقدًما.

 

 نفقات التشغيل نفقات التشغيل التكاليف اإلضافية األخرى صافي اإليجار األساسي

 إجمالي اإليجار األساسي

 إجمالي اإليجار الدافئ
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 تقديم طلب الحصول على شقة :4خطوة 
 

باإلضافة إلى خطاب التقديم، هناك بعض المستندات األخرى التي يرغب المؤجر  بمجرد العثور على شقة مناسبة، حان الوقت لتقديم الطلب.
في كل األحوال، يجب طباعة المستندات  يزيد من فرصة تحديد موعد مشاهدة. فهذا ومن األفضل إضافتها مع طلب التقديم. المستقبلي في رؤيتها.

 وإحضارها معك في موعد المشاهدة.
 

 تشمل هذه المستندات ما يلي:
 تقرير الشوفا

 على سبيل المثال، ما إذا كنت تسدد ديونك. معلومات حول مصداقيتك المالية 

  له كل ما عليك فع يمكنك تنزيل المستند المطلوب مباشرة من هذا الموقع. .موقع الشوفايمكنك التقدم للحصول على تقرير الشوفا مباشرةً على

 بعد ذلك هو طباعته أو إرفاقه في البريد اإللكتروني الموجه إلى المؤجر.
 إثبات الراتب/إثبات الدخل الشهري

https://www.meineschufa.de/index.php?site=7&etcc_cmp=Search%20Brand%20Schufa%20Auskunft&etcc_grp=Schufa%20Auskunft&etcc_med=SEA&etcc_par=Google&etcc_bky=was%20ist%20eine%20schufa%20auskunft&etcc_mty=e&etcc_plc=&etcc_ctv=351244052540&etcc_bde=c&etcc_var=EAIaIQobChMIlMyu0aLD7QIVC-d3Ch2nuQwHEAAYASAAEgJZrvD_BwE&gclid=EAIaIQobChMIlMyu0aLD7QIVC-d3Ch2nuQwHEAAYASAAEgJZrvD_BwE
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 ،لذلك يجب عليك  ألن من المهم بالنسبة لهم أن يتم دفع اإليجار كل شهر. يرغب كل مؤجر في معرفة ما إذا كان بإمكانك تحمل تكاليف الشقة
  عليه كل شهر.  يمكن أن يكون هذا نسخة من قسيمة الدفع أو إخطار بالخدمات الحكومية. إثبات مقدار المال الذي تحصل

 إمكانية التواصل بالمؤجر السابق
 ومع ذلك، فإن هذه  إذن يمكنك تحديد معلومات االتصال بالمؤجر السابق. هل سبق لك أن حصلت على شقة في ألمانيا/هامبورغ أو تم قبولك؟

 المعلومات هي طوعية.
 سيرة ذاتية )مختصرة(

 .متى أتيت إلى ألمانيا أو منذ  على سبيل المثال: اكتب بعض النقاط المهمة في السيرة الذاتية. يحب بعض المالك رؤية سيرة ذاتية مختصرة
 هذه المعلومات طوعية. متى تعمل في مهنتك؟

 إثبات الضمان
  الضامن هو الشخص الذي يضمن أنك ستدفع إيجارك. الضمان يعتبر أمًرا مفيدا.نظًرا ألن كل مؤجر يريد استالم اإليجار بانتظام، فإن إثبات 

 في حالة عدم قدرتك على دفع اإليجار، سيدفع الشخص الذي قدم الضمان.
 إثبات تصريح إقامتك

 .هذه المعلومات طوعية. يرجى إعالم المؤجر لديك تصريح إقامة 
 

هناك كثير من الناس  ولكن انتبه! سينظر المؤجر في الطلب ونأمل أن يتواصل معك. ر.بمجرد إرسال طلب الحصول على شقة، فعليك االنتظا
قد يستغرق الرد وقتًا طويالً وأحيانًا يكون هناك الكثير  وغالبًا ما يكون هناك العديد من الطلبات للحصول على شقة. يبحثون عن شقة في هامبورغ.

  لذلك، تقدم دائًما بطلب لعدة شقق في نفس الوقت. لجميع.من المتقدمين حيث ال يستطيع المؤجر الرد على ا
  

 رؤية الشقة :5خطوة 
اآلن يمكنك تقديم نفسك للمؤجر  إذا اتصل بك المؤجر واقترح موعًدا لرؤية الشقة، فأنت تقترب قليالً من تحقيق طلب الحصول على شقتك.

  المحتمل.
 

 نصائح مهمة عند المعاينة:

  دقائق على األقل. 10هذا يعني: الوصول قبل الموعد بـ  الوقت المحدد لرؤية الشقة.احرص على الوصول في 

 .لذا فارتدي المالبس  فاألنطباع األول مهم. تجنب المالبس الفضفاضة، مثل السروال الرياضي أو سروال تانك توب. ارتِد الزي المناسب
قواعد اللباس لمشاهدة الشقة مشابهة لتلك  البلوزة الجميلة ستكون أمًرا جيًدا.ليس من الضروري أن تكون بذلة، لكن القميص أو  األكثر أناقة.

 الخاصة بمقابلة العمل.

 .كن ودوًدا ومهذبًا 
 .صافحه وعّرف نفسك. ألِق التحية على المؤجر 
 .دع المؤجر ينهي حديثه 
  المعاينة.خاطب المالك بصيغة االحترام "حضرتك"، وكذلك األشخاص اآلخرين الموجودين أثناء 
 .إذا كنت ال تعرف اللغة األلمانية بشكل كاٍف حتى اآلن، فاحضر معك شخًصا يمكنه الترجمة 

 :اطرح األسئلة على سبيل المثال 
 متى يمكنك االتصال؟ 
 متى يمكنني االتصال إذا لم ترد بعد؟ 
 كيف هو اإلجراء اإلضافي؟ 
 ليف اإلضافية أم يتم فرض رسوم إضافية؟هل تكاليف التدفئة جزء من التكا ما هي التكاليف اإلضافية؟  

 .األسئلة المتعلقة بكل من: ومع ذلك، هناك أسئلة غير مسموح بها وال تحتاج الرد عليها )بصدق(. أجب على المؤجر بكل مصداقية 
 الجنسية 



 

 
 
 
 

 
ة على الرغم من أن المعلومات قد تم تجميعها بعناية فائقة، إال أن مركز الترحيب ال يمكنه أن يتحمل أية مسؤولية عن كون المعلومات شامل ال يمكن لمركز الترحيب في هامبورغ أن يوصي بأي عروض خاصة أو تجارية محددة.

  ودقيقة وحديثة.
 مقدمو الخدمات هم وحدهم المسؤولون عن المحتوى.

 

  دليل هامبورغ

 البحث عن شقة في هامبورغ

Hamburg Welcome Center, Süderstraße 32b, 20097 Hamburg 

www.welcome.hamburg.de 

www.facebook.com/hamburgwelcomecenter 

  

 

 

 

 الديانة 
 السوابق الجنائية 
 كم مرة تقيم حفلة 
 إلى أي مدى تستمع إلى الموسيقى بصوت عال 
 هل تدخن؟ 

  إذا لم تجيب على هذه األسئلة بالحقيقة، فإن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أنه يمكن طردك  هناك أيًضا أسئلة يجب اإلجابة عليها بالحقيقة.لكن
 وتشمل هذه األسئلة: دون سابق إنذار.

 الحالة االجتماعية 
 األطفال 
 الحيوانات األليفة 

 :انتبه لما يلي أثناء مشاهدة الشقة  
 هل المدخل نظيف؟ 
 ل المصعد يعمل؟ه 
 ما هي رائحة الشقة )رطبة مثل العفن(؟ 
 )هل أعيد طالء بعض الزوايا الموجودة على السطح الخارجي )يمكن أن يكون هذا أيًضا مؤشًرا على العفن 
 هل رسوم النقل جزء من عقد اإليجار أم مطلوبة؟ هل يوجد مطبخ؟ 
 :باللطف تجاه السكان األخرى؟هل تشعر  في حالة السكن المشترك أو اإليجار من الباطن 

إذا قمت بالفعل بملئه وإعادته على الفور، فال يزال لديك  في نهاية المشاهدة، يوجد نموذج طلب جديد يجب عليك ملؤه إذا كنت ال تزال تريد الشقة.
نت بحاجة إلى شخص للترجمة، فقم غالبًا ما يتعين عليك ذكر المهنة والراتب وخيارات االتصال مرة أخرى )إذا ك فرصة للحصول على الشقة.

وبهذا سيكون  أرفق المستندات المطبوعة التي أرسلتها بالفعل مع الطلب. بتدوين ذلك في نموذج الطلب وقدم أيًضا تفاصيل االتصال بهذا الشخص(.
 المؤجر لديه كل شيء في متناول يده.

 
 لذا شاهد العديد من الشقق واذهب إلى أكبر عدد ممكن من المعاينات. ة.يقوم العديد من المالك بدعوة العديد من األشخاص للمشاهد انتبه!

 احترس: العروض غير الجادة
 

وغالبًا ما يستخدمون  يحدث مراًرا وتكراًرا أن المشاركين غير الجاديين في السوق يريدون أخذ أموالك بأساليب مشكوك فيها أو حتى احتيالية.
 باإلضافة إيًضا إلى الصحف اليومية أو أسواق اإلعالنات المبوبة أو المجالت اإلعالنية.بوابات اإلنترنت لهذا الغرض، 

 فيما يلي قائمة بالتناقضات التي ستساعدك على تحديد العروض غير الجادة:
 

Iإخفاء الهوية . 
االتصال في الغالب عبر رسائل البريد اإللكتروني يتم  يقال إنه في الخارج. ال تكشف جهة اتصاله التجارية حقًا عن هويته أو يستخدم هوية مزيفة.

 باللغة األلمانية أو اإلنجليزية المكسورة.
 

II. عدم وجود موعد مشاهدة 
 ولكن يمكنه إرسال المفتاح مقابل المال. يتكب المؤجر أنه في الخارج وال يتاح موعد مشاهدة معه أو مع السماسرة.

  ات المسبقة، مثل اإليداع المسبق للمفاتيح أو حتى اإليجار المسبق قبل المعاملة الفعلية.يجب أن تثير الشبهات حول المدفوع :انتبه
 

III. سعر إيجار رخيص للغاية 
 قارن أسعار المتر المربع بمتوسط أسعار المتر في المنطقة. اإليجار القليل للشقق الفخمة في أفضل المواقع؟
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IV. الشقة المأخوذة بالفعل 
يورو أو الوصول إلى قاعدة  200إلى  150قة مأخوذة بالفعل، توجد في مكتب مقدم الخدمة قائمة بشقق بأماكن جيدة مقابل حوالي لسوء الحظ، الش

 يرجى عدم الرد على هذه العروض، فهؤالء المقدمون ال يتوسطون في أي شقق على اإلطالق، والقوائم ال قيمة لها. بيانات اإلنترنت ذات الصلة؟
 

  ال يطلب مقدمو الخدمة الجادون الدفع مقدًما مقابل أي خدمات! العامة:القاعدة 

 الصيانة وأخيًرا:
 

يستمر  سيتصل بك المؤجر إلبالغك بالقبول أو الرفض. بمجرد تقديم تفاصيل االتصال الخاصة بك في نموذج الطلب، عليك االنتظار مرة أخرى.
ليس األمر سهالً على أي شخص وقد  هناك كثير من الناس يبحثون عن شقة في هامبورغ. على الفور. ال تقلق إذا لم تجد شقة البحث إذا لم تتلق رًدا.

 ستتمكن بالتأكيد من العثور على الشقة المناسبة. لذا، ال تفقد صبرك. يستغرق العثور على شقة بعض الوقت.
 

يمكنك معرفة المزيد حول هذا الموضوع وما الذي يجب أخذه في االعتبار  لكن يجب أن تقرأه بعناية. مبروك! عندما يكون عقد اإليجار بين يديك:

 )متوفرة حاليًا باللغتين األلمانية واإلنجليزية(. بوابة الترحيب في هامبورغعلى 
 

 إليجار.عقد ا قبل توقيعفمن المهم تحديد موعد في المكتب المختص  تب العمل أو مكتب الرعاية االجتماعيةإعانات من مكإذا تم منحك شقة وتلقيت 
  وإعطاء موافقته مسبقًا.بحدود المالءمة يجب على المكتب التحقق مما إذا كانت الشقة المستأجرة تفي 

 
 نتمنى لك كل التوفيق في بحثك عن منزل جديد!

https://welcome.hamburg.de/wohnen/14955538/tipps-mietwohnung/

