
المدینة في زیادة مستمرة. ومن خالل نشاط توفیر  السكنیة في  الوحدات  مخزون 
محیط سكني جدید فقد أصبحت شركات اإلسكان التابعة للوالیة تمثل واسطة الِعْقد 
في سیاسة اإلسكان االجتماعیة. ومجلس الشیوخ یدعم الشركات الست في أداء هذه 
المهمة العظیمة من خالل توفیر عقارات واإلسراع في تنفیذ الخطوات اإلجرائیة 
ذات الصلة وزیادة الموارد المالیة لتنفیذ مشروعات اإلسكان الجماعي. وإذا ما تعاوّنا 
كلنا مًعا بشكل جید فسوف ننجح في أن تظل برلین موطن كلِّ من یقصدها. وفي هذا 
اإلطار أتقدم لك بدعوة حارة: اغتنم العرض الجدید إن أردت االنتقال وتغییر محل 
السكنى  تبادل  الجمیع: أنت شخصًیا وأطراف  النهایة سیستفید  الحالي. ففي  سكنك 

المتعاملون معك، وأیًضا مدینتنا.

كاترین لومبشر
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أعزائي المستأجرین،

العمریة،  الفئات  الناس من مختلف  بالتنوع والحیویة، فتجد بھا  أحیاء برلین تتسم 
واألوطان، والطبقات االجتماعیة، جیراًنا جنًبا إلى جنب. ھذه التولیفة البرلینیة یتعین 
المحافظة علیھا؛ ولھذا فأنا أكرس نفسي یومًیا لخدمة ھذا الغرض بسیاستي التي أتبعھا. 

سحر برلین وجاذبیتها ال ینقطعان، فمنذ عام ٢٠١١ وهي تجذب إلیها سنوًیا ما یزید 
عن ٤٠ ألف شخص. ومن ناحیة فإن سكان برلین الجدد الكثیرین یمثلون إثراًء كبیًرا 
لمدینتنا، ومن ناحیة أخرى فإن النزوح إلى برلین بهذا المعدل یقتضي بطبیعة الحال 
زیادة الضغط على سوق اإلسكان بشكل خاص. ولذلك فقد قمنا مًعا بتطویر فكرة 
جدیدة الهدف، منها تقسیم المحیط السكني المتاح بشكل أفضل: بوابة تبادل السكنى 

لشركات اإلسكان التابعة للوالیة.

لدیهم  أصبحت  للوالیة  التابعة  الست  اإلسكان  شركات  لدى  المستأجرین  جمهور 
مع  متوائم  جدید  تبادلي  سكن  عن  اإلنترنت  في  البحث  إمكانیة  اآلن  من  اعتباًرا 
في  تزداد  لن  أنه  في:  تكمن  ذلك  في  والمیزة  منهم.  لكلٍّ  اآلنیة  الحیاتیة  الظروف 
المعتاد القیمة اإلیجاریة لسكنهم الجدید نتیجة االنتقال وتغییر محل السكن: أي أن 
صافي القیمة اإلیجاریة للمتر المربع في السكن الجدید لن یتغیر. من اآلن لن یكون 
هناك أي شخص، یرید سكن أكبر أو أصغر مساحة، سیكون مضطًرا للتنازل عن 
االنتقال وتغییر محل سكنه بسبب الخوف من إیجار أعلى: ألول مرة لن یكون التبادل 
مقتصًرا على الوحدات السكنیة التابعة لجهتك المؤجرة الحالیة. یمكنك اآلن البحث في 
عروض مبادلة السكنى التي یطرحها المستأجرون المتعاملون مع شركات اإلسكان 

الست التابعة للوالیة.
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ما الذي یجب عليَّ توضیحه مسبًقا؟

الست  اإلسكان  شركات  من  أليٍّ  تابع  مستأجر  أي  یستطیع  أساسیة  بصفة 
التابعة للوالیة مبادلة سكنھ الحالي مقابل سكن بإیجار آخر متاح لدى شركات 
اإلسكان الست التابعة للوالیة. األمر الممیز في ھذا اإلطار ھو: قیمة صافي 

اإلیجار لكلتا وحدتي السكن ستظل كما ھي دون تغییر.

ومع ذلك فھناك ثالثة أمور تمثل شرًطا أساسًیا:
■  أن تكون أنت المستأجر األساسي للوحدة السكنیة بإحدى شركات اإلسكان الست 

التابعة للوالیة
عقدك اإلیجارّي لم یتم فسخه بعد  ■

■  لدیك عنوان برید إلكتروني مسجل على بیانات العمیل الخاصة بك لدى شركة 
اإلسكان التي تتعامل معها التابعة للوالیة. 

إذا لم یكن عنوان بریدك اإللكتروني مسجًال، یرجى التوجه إلى شركة اإلسكان التي 
ه مساعدتك. تتعامل معها التابعة للوالیة: وهناك ستجد من یسرُّ

احرص على مراعاة: 
أن شركات اإلسكان التابعة للوالیة لیس لھا أي تأثیر في الوحدات السكنیة التي 
یتم عرضھا على بوابة تبادل السكنى أو مواصفاتھا. ولذلك فال یوجد ضمان على 

العرض أو ال یمكن المطالبة بإجراء المبادلة.

كیف لي أن أجد وحدة سكنیة لمبادلتها بوحدتي؟

 www.inberlinwohnen.de كل الراغبین في مبادلة السكنى یلتقون على الموقع اإللكتروني
اإلیجار،  االسم، ورقم عقد  نفسك من خالل  ف  ثم عرِّ الموقع،  أنشئ حساب مستخدم على 
للوالیة  التابعة  معھا  تتعامل  التي  اإلسكان  لدى شركة  المسجل  اإللكتروني  بریدك  وعنوان 
وتاریخ بدء العالقة اإلیجاریة القائمة. سوف تحصل بعد ذلك على رسالة رد تحتوي على 

بیانات دخولك التي تحتاجھا فقط لتأكید البیانات المدخلة، ومن ثمَّ یبدأ األمر.

تسجیل الدخول لمرة واحدة یتیح لك إمكانیة التحقق من نوع الوحدة السكنیة التي تبحث 
عنها: في أي منطقة تقع؟ في أي طابق؟ كم مساحتها؟ كم عدد غرفها؟ كم تبلغ قیمتها؟ هل 
مستأجر الوحدة المعروضة معه شهادة استحقاق االنتفاع بالسكن االجتماعي؟ ما التجهیز 

المتوقع في السكن؟

لن تكون بحاجة إلى إدخال بیانات السكن الخاصة بك بیدك، فبعد موافقتك سیتم الدخول 
لقراءة بیاناتك مباشرة من نظام شركة اإلسكان التابعة للوالیة.

نقرة واحدة وتظهر لك كل عروض تبادل الوحدات السكنیة المتوافقة مع رغباتك الخاصة. 
كلما كانت المعاییر التي تدخلها أقل تقییًدا، فستكون فرصتك أكبر في العثور على الخیار 
المناسب. إن لم تجد في الوقت الحالي الخیار المناسب لمتطلباتك، یمكنك تفعیل ما ُیعرف 
باسم "خدمة التنبیه": ُسترسل إلیك رسالة تنبیه بالبرید اإللكتروني مع كل سكن جدید یتم 

عرضه ویكون مناسًبا لما حددته من معاییر.

كیف أتصل بالطرف اآلخر الراغب 
في تبادل السكن؟

ولتحقیق ذلك تكفي نقرة واحدة منك: بالنقر على "تفعیل التبادل" فإنك تختار السكن الذي 
ترغب في االنتقال إلیھ. وفي المقابل فإن الطرف اآلخر صاحب السكن المراد سوف یتسلَّم 

أوتوماتیكًیا رسالة بالبرید اإللكتروني تتضمن بیانات سكنك الحالي.

وبالعكس فیمكن بالطبع أن تتسلَّم رسالة برید إلكتروني مماثلة من أفراد آخرین راغبین في 
تبادل السكن. وإذا كنت مهتًما بعرضهم لتبادل السكنى، ُیرجى عندئٍذ السماح بتمریر بیاناتك 

حتى یمكن إنشاء اتصال مباشر بینك وبینهم. 

هذه الخطوة مهمة ألن حمایة بیاناتك الشخصیة وتأمینها في أثناء عملیة االنتقال برمتها لهما 
بدیهًیا األولویة القصوى لدینا!

فور معاینتك للسكن اآلخر واتفاقك مع صاحبه، قم باإلبالغ عن ذلك في البوابة اإللكترونیة 
لشركة اإلسكان التابعة للوالیة التي تقیم بها. 

بدًءا من هذه اللحظة لن تتاح لآلخرین إمكانیة االطالع على عرَضي تبادل السكنى هذین 
(الخاص بك وبالشخص الراغب في االنتقال). وبعد إتمام عملیة التبادل سیتم محو العرض 
الخاص بك. أما إذا لم تنجح عملیة التبادل، یمكن االتصال بأشخاص آخرین راغبین في 

تبادل السكنى.

كیف سیسري األمر بعد ذلك؟

في الخطوات التالیة سوف یرافقك ویدعمك فریق العمل في شركة اإلسكان التابعة 
للوالیة. یمكنك أن تطمئن، ال تخف، فلن یتم تغافل أيِّ تفصیلة وكلُّ شيء سیسري 
بشكل صحیح، یمكنك االعتماد علیھ – حتى في المسائل المھمة المتعلقة بعقد إیجار 

وحدتك الجدید.

مھم!
قبل أن تنتقل من سكنك یجب - في سكنك القدیم والجدید وأنت في مرحلة القبول 
ا إذا كانت ھناك ضرورة إلجراء إصالحات. إذا كان األمر  المبدئي - أن تتحقق ممَّ
كذلك فقد تكون النتیجة تأخر عملیة االنتقال وتغییر السكن، بیَد أنھ سیتم إبالغك 
بوقت بدء أعمال اإلصالح المحتملة ووقت إنھائھا. ُترجى مراعاة أنھ لن یمكننا 

توفیر أي إمكانیات سكن مؤقتة لقضاء فترة إنجاز التصلیحات.

احرص على مراعاة اآلتي:
ستكون عملیة االنتقال وتغییر السكن مزدوجة، أي أن صاحب الوحدة السكنیة 
التي سوف تنتقل إلیھا ھو أیًضا سیقوم في المقابل بعملیة انتقال إلى سكنك الحالي. 
علیك أن تضع ھذا األمر في اعتبارك وأن تقوم مع الطرف اآلخر بتنسیق عملیة 
االنتقال برمتھا، بحیث یتم إنجاز عملیة تغییر السكن في الوقت نفسھ وبسالسة – 

وھذا ما یضمن لك االستمتاع بسكنك الجدید من أول یوم.

بوابة تغییر السكن اإللكترونیة لشركة اإلسكان التابعة للوالیة: 
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ما الذي یجب عليَّ توضیحه مسبًقا؟

الست  اإلسكان  شركات  من  أليٍّ  تابع  مستأجر  أي  یستطیع  أساسیة  بصفة 
التابعة للوالیة مبادلة سكنھ الحالي مقابل سكن بإیجار آخر متاح لدى شركات 
اإلسكان الست التابعة للوالیة. األمر الممیز في ھذا اإلطار ھو: قیمة صافي 

اإلیجار لكلتا وحدتي السكن ستظل كما ھي دون تغییر.

ومع ذلك فھناك ثالثة أمور تمثل شرًطا أساسًیا:
■  أن تكون أنت المستأجر األساسي للوحدة السكنیة بإحدى شركات اإلسكان الست 

التابعة للوالیة
عقدك اإلیجارّي لم یتم فسخه بعد  ■

■  لدیك عنوان برید إلكتروني مسجل على بیانات العمیل الخاصة بك لدى شركة 
اإلسكان التي تتعامل معها التابعة للوالیة. 

إذا لم یكن عنوان بریدك اإللكتروني مسجًال، یرجى التوجه إلى شركة اإلسكان التي 
ه مساعدتك. تتعامل معها التابعة للوالیة: وهناك ستجد من یسرُّ

احرص على مراعاة: 
أن شركات اإلسكان التابعة للوالیة لیس لھا أي تأثیر في الوحدات السكنیة التي 
یتم عرضھا على بوابة تبادل السكنى أو مواصفاتھا. ولذلك فال یوجد ضمان على 

العرض أو ال یمكن المطالبة بإجراء المبادلة.

كیف لي أن أجد وحدة سكنیة لمبادلتها بوحدتي؟

 www.inberlinwohnen.de كل الراغبین في مبادلة السكنى یلتقون على الموقع اإللكتروني
اإلیجار،  االسم، ورقم عقد  نفسك من خالل  ف  ثم عرِّ الموقع،  أنشئ حساب مستخدم على 
للوالیة  التابعة  معھا  تتعامل  التي  اإلسكان  لدى شركة  المسجل  اإللكتروني  بریدك  وعنوان 
وتاریخ بدء العالقة اإلیجاریة القائمة. سوف تحصل بعد ذلك على رسالة رد تحتوي على 

بیانات دخولك التي تحتاجھا فقط لتأكید البیانات المدخلة، ومن ثمَّ یبدأ األمر.

تسجیل الدخول لمرة واحدة یتیح لك إمكانیة التحقق من نوع الوحدة السكنیة التي تبحث 
عنها: في أي منطقة تقع؟ في أي طابق؟ كم مساحتها؟ كم عدد غرفها؟ كم تبلغ قیمتها؟ هل 
مستأجر الوحدة المعروضة معه شهادة استحقاق االنتفاع بالسكن االجتماعي؟ ما التجهیز 

المتوقع في السكن؟

لن تكون بحاجة إلى إدخال بیانات السكن الخاصة بك بیدك، فبعد موافقتك سیتم الدخول 
لقراءة بیاناتك مباشرة من نظام شركة اإلسكان التابعة للوالیة.

نقرة واحدة وتظهر لك كل عروض تبادل الوحدات السكنیة المتوافقة مع رغباتك الخاصة. 
كلما كانت المعاییر التي تدخلها أقل تقییًدا، فستكون فرصتك أكبر في العثور على الخیار 
المناسب. إن لم تجد في الوقت الحالي الخیار المناسب لمتطلباتك، یمكنك تفعیل ما ُیعرف 
باسم "خدمة التنبیه": ُسترسل إلیك رسالة تنبیه بالبرید اإللكتروني مع كل سكن جدید یتم 

عرضه ویكون مناسًبا لما حددته من معاییر.

كیف أتصل بالطرف اآلخر الراغب 
في تبادل السكن؟

ولتحقیق ذلك تكفي نقرة واحدة منك: بالنقر على "تفعیل التبادل" فإنك تختار السكن الذي 
ترغب في االنتقال إلیھ. وفي المقابل فإن الطرف اآلخر صاحب السكن المراد سوف یتسلَّم 

أوتوماتیكًیا رسالة بالبرید اإللكتروني تتضمن بیانات سكنك الحالي.

وبالعكس فیمكن بالطبع أن تتسلَّم رسالة برید إلكتروني مماثلة من أفراد آخرین راغبین في 
تبادل السكن. وإذا كنت مهتًما بعرضهم لتبادل السكنى، ُیرجى عندئٍذ السماح بتمریر بیاناتك 

حتى یمكن إنشاء اتصال مباشر بینك وبینهم. 

هذه الخطوة مهمة ألن حمایة بیاناتك الشخصیة وتأمینها في أثناء عملیة االنتقال برمتها لهما 
بدیهًیا األولویة القصوى لدینا!

فور معاینتك للسكن اآلخر واتفاقك مع صاحبه، قم باإلبالغ عن ذلك في البوابة اإللكترونیة 
لشركة اإلسكان التابعة للوالیة التي تقیم بها. 

بدًءا من هذه اللحظة لن تتاح لآلخرین إمكانیة االطالع على عرَضي تبادل السكنى هذین 
(الخاص بك وبالشخص الراغب في االنتقال). وبعد إتمام عملیة التبادل سیتم محو العرض 
الخاص بك. أما إذا لم تنجح عملیة التبادل، یمكن االتصال بأشخاص آخرین راغبین في 

تبادل السكنى.

كیف سیسري األمر بعد ذلك؟

في الخطوات التالیة سوف یرافقك ویدعمك فریق العمل في شركة اإلسكان التابعة 
للوالیة. یمكنك أن تطمئن، ال تخف، فلن یتم تغافل أيِّ تفصیلة وكلُّ شيء سیسري 
بشكل صحیح، یمكنك االعتماد علیھ – حتى في المسائل المھمة المتعلقة بعقد إیجار 

وحدتك الجدید.

مھم!
قبل أن تنتقل من سكنك یجب - في سكنك القدیم والجدید وأنت في مرحلة القبول 
ا إذا كانت ھناك ضرورة إلجراء إصالحات. إذا كان األمر  المبدئي - أن تتحقق ممَّ
كذلك فقد تكون النتیجة تأخر عملیة االنتقال وتغییر السكن، بیَد أنھ سیتم إبالغك 
بوقت بدء أعمال اإلصالح المحتملة ووقت إنھائھا. ُترجى مراعاة أنھ لن یمكننا 

توفیر أي إمكانیات سكن مؤقتة لقضاء فترة إنجاز التصلیحات.

احرص على مراعاة اآلتي:
ستكون عملیة االنتقال وتغییر السكن مزدوجة، أي أن صاحب الوحدة السكنیة 
التي سوف تنتقل إلیھا ھو أیًضا سیقوم في المقابل بعملیة انتقال إلى سكنك الحالي. 
علیك أن تضع ھذا األمر في اعتبارك وأن تقوم مع الطرف اآلخر بتنسیق عملیة 
االنتقال برمتھا، بحیث یتم إنجاز عملیة تغییر السكن في الوقت نفسھ وبسالسة – 

وھذا ما یضمن لك االستمتاع بسكنك الجدید من أول یوم.
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اإلسكان التي تتعامل معها التابعة للوالیة. 
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أن شركات اإلسكان التابعة للوالیة لیس لھا أي تأثیر في الوحدات السكنیة التي 
یتم عرضھا على بوابة تبادل السكنى أو مواصفاتھا. ولذلك فال یوجد ضمان على 

العرض أو ال یمكن المطالبة بإجراء المبادلة.

كیف لي أن أجد وحدة سكنیة لمبادلتها بوحدتي؟

 www.inberlinwohnen.de كل الراغبین في مبادلة السكنى یلتقون على الموقع اإللكتروني
اإلیجار،  االسم، ورقم عقد  نفسك من خالل  ف  ثم عرِّ الموقع،  أنشئ حساب مستخدم على 
للوالیة  التابعة  معھا  تتعامل  التي  اإلسكان  لدى شركة  المسجل  اإللكتروني  بریدك  وعنوان 
وتاریخ بدء العالقة اإلیجاریة القائمة. سوف تحصل بعد ذلك على رسالة رد تحتوي على 

بیانات دخولك التي تحتاجھا فقط لتأكید البیانات المدخلة، ومن ثمَّ یبدأ األمر.

تسجیل الدخول لمرة واحدة یتیح لك إمكانیة التحقق من نوع الوحدة السكنیة التي تبحث 
عنها: في أي منطقة تقع؟ في أي طابق؟ كم مساحتها؟ كم عدد غرفها؟ كم تبلغ قیمتها؟ هل 
مستأجر الوحدة المعروضة معه شهادة استحقاق االنتفاع بالسكن االجتماعي؟ ما التجهیز 

المتوقع في السكن؟

لن تكون بحاجة إلى إدخال بیانات السكن الخاصة بك بیدك، فبعد موافقتك سیتم الدخول 
لقراءة بیاناتك مباشرة من نظام شركة اإلسكان التابعة للوالیة.

نقرة واحدة وتظهر لك كل عروض تبادل الوحدات السكنیة المتوافقة مع رغباتك الخاصة. 
كلما كانت المعاییر التي تدخلها أقل تقییًدا، فستكون فرصتك أكبر في العثور على الخیار 
المناسب. إن لم تجد في الوقت الحالي الخیار المناسب لمتطلباتك، یمكنك تفعیل ما ُیعرف 
باسم "خدمة التنبیه": ُسترسل إلیك رسالة تنبیه بالبرید اإللكتروني مع كل سكن جدید یتم 

عرضه ویكون مناسًبا لما حددته من معاییر.

كیف أتصل بالطرف اآلخر الراغب 
في تبادل السكن؟

ولتحقیق ذلك تكفي نقرة واحدة منك: بالنقر على "تفعیل التبادل" فإنك تختار السكن الذي 
ترغب في االنتقال إلیھ. وفي المقابل فإن الطرف اآلخر صاحب السكن المراد سوف یتسلَّم 

أوتوماتیكًیا رسالة بالبرید اإللكتروني تتضمن بیانات سكنك الحالي.

وبالعكس فیمكن بالطبع أن تتسلَّم رسالة برید إلكتروني مماثلة من أفراد آخرین راغبین في 
تبادل السكن. وإذا كنت مهتًما بعرضهم لتبادل السكنى، ُیرجى عندئٍذ السماح بتمریر بیاناتك 

حتى یمكن إنشاء اتصال مباشر بینك وبینهم. 

هذه الخطوة مهمة ألن حمایة بیاناتك الشخصیة وتأمینها في أثناء عملیة االنتقال برمتها لهما 
بدیهًیا األولویة القصوى لدینا!

فور معاینتك للسكن اآلخر واتفاقك مع صاحبه، قم باإلبالغ عن ذلك في البوابة اإللكترونیة 
لشركة اإلسكان التابعة للوالیة التي تقیم بها. 

بدًءا من هذه اللحظة لن تتاح لآلخرین إمكانیة االطالع على عرَضي تبادل السكنى هذین 
(الخاص بك وبالشخص الراغب في االنتقال). وبعد إتمام عملیة التبادل سیتم محو العرض 
الخاص بك. أما إذا لم تنجح عملیة التبادل، یمكن االتصال بأشخاص آخرین راغبین في 

تبادل السكنى.

كیف سیسري األمر بعد ذلك؟

في الخطوات التالیة سوف یرافقك ویدعمك فریق العمل في شركة اإلسكان التابعة 
للوالیة. یمكنك أن تطمئن، ال تخف، فلن یتم تغافل أيِّ تفصیلة وكلُّ شيء سیسري 
بشكل صحیح، یمكنك االعتماد علیھ – حتى في المسائل المھمة المتعلقة بعقد إیجار 

وحدتك الجدید.

مھم!
قبل أن تنتقل من سكنك یجب - في سكنك القدیم والجدید وأنت في مرحلة القبول 
ا إذا كانت ھناك ضرورة إلجراء إصالحات. إذا كان األمر  المبدئي - أن تتحقق ممَّ
كذلك فقد تكون النتیجة تأخر عملیة االنتقال وتغییر السكن، بیَد أنھ سیتم إبالغك 
بوقت بدء أعمال اإلصالح المحتملة ووقت إنھائھا. ُترجى مراعاة أنھ لن یمكننا 

توفیر أي إمكانیات سكن مؤقتة لقضاء فترة إنجاز التصلیحات.

احرص على مراعاة اآلتي:
ستكون عملیة االنتقال وتغییر السكن مزدوجة، أي أن صاحب الوحدة السكنیة 
التي سوف تنتقل إلیھا ھو أیًضا سیقوم في المقابل بعملیة انتقال إلى سكنك الحالي. 
علیك أن تضع ھذا األمر في اعتبارك وأن تقوم مع الطرف اآلخر بتنسیق عملیة 
االنتقال برمتھا، بحیث یتم إنجاز عملیة تغییر السكن في الوقت نفسھ وبسالسة – 

وھذا ما یضمن لك االستمتاع بسكنك الجدید من أول یوم.
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ه مساعدتك. تتعامل معها التابعة للوالیة: وهناك ستجد من یسرُّ

احرص على مراعاة: 
أن شركات اإلسكان التابعة للوالیة لیس لھا أي تأثیر في الوحدات السكنیة التي 
یتم عرضھا على بوابة تبادل السكنى أو مواصفاتھا. ولذلك فال یوجد ضمان على 

العرض أو ال یمكن المطالبة بإجراء المبادلة.

كیف لي أن أجد وحدة سكنیة لمبادلتها بوحدتي؟

 www.inberlinwohnen.de كل الراغبین في مبادلة السكنى یلتقون على الموقع اإللكتروني
اإلیجار،  االسم، ورقم عقد  نفسك من خالل  ف  ثم عرِّ الموقع،  أنشئ حساب مستخدم على 
للوالیة  التابعة  معھا  تتعامل  التي  اإلسكان  لدى شركة  المسجل  اإللكتروني  بریدك  وعنوان 
وتاریخ بدء العالقة اإلیجاریة القائمة. سوف تحصل بعد ذلك على رسالة رد تحتوي على 

بیانات دخولك التي تحتاجھا فقط لتأكید البیانات المدخلة، ومن ثمَّ یبدأ األمر.

تسجیل الدخول لمرة واحدة یتیح لك إمكانیة التحقق من نوع الوحدة السكنیة التي تبحث 
عنها: في أي منطقة تقع؟ في أي طابق؟ كم مساحتها؟ كم عدد غرفها؟ كم تبلغ قیمتها؟ هل 
مستأجر الوحدة المعروضة معه شهادة استحقاق االنتفاع بالسكن االجتماعي؟ ما التجهیز 

المتوقع في السكن؟

لن تكون بحاجة إلى إدخال بیانات السكن الخاصة بك بیدك، فبعد موافقتك سیتم الدخول 
لقراءة بیاناتك مباشرة من نظام شركة اإلسكان التابعة للوالیة.

نقرة واحدة وتظهر لك كل عروض تبادل الوحدات السكنیة المتوافقة مع رغباتك الخاصة. 
كلما كانت المعاییر التي تدخلها أقل تقییًدا، فستكون فرصتك أكبر في العثور على الخیار 
المناسب. إن لم تجد في الوقت الحالي الخیار المناسب لمتطلباتك، یمكنك تفعیل ما ُیعرف 
باسم "خدمة التنبیه": ُسترسل إلیك رسالة تنبیه بالبرید اإللكتروني مع كل سكن جدید یتم 

عرضه ویكون مناسًبا لما حددته من معاییر.

كیف أتصل بالطرف اآلخر الراغب 
في تبادل السكن؟

ولتحقیق ذلك تكفي نقرة واحدة منك: بالنقر على "تفعیل التبادل" فإنك تختار السكن الذي 
ترغب في االنتقال إلیھ. وفي المقابل فإن الطرف اآلخر صاحب السكن المراد سوف یتسلَّم 

أوتوماتیكًیا رسالة بالبرید اإللكتروني تتضمن بیانات سكنك الحالي.

وبالعكس فیمكن بالطبع أن تتسلَّم رسالة برید إلكتروني مماثلة من أفراد آخرین راغبین في 
تبادل السكن. وإذا كنت مهتًما بعرضهم لتبادل السكنى، ُیرجى عندئٍذ السماح بتمریر بیاناتك 

حتى یمكن إنشاء اتصال مباشر بینك وبینهم. 

هذه الخطوة مهمة ألن حمایة بیاناتك الشخصیة وتأمینها في أثناء عملیة االنتقال برمتها لهما 
بدیهًیا األولویة القصوى لدینا!

فور معاینتك للسكن اآلخر واتفاقك مع صاحبه، قم باإلبالغ عن ذلك في البوابة اإللكترونیة 
لشركة اإلسكان التابعة للوالیة التي تقیم بها. 

بدًءا من هذه اللحظة لن تتاح لآلخرین إمكانیة االطالع على عرَضي تبادل السكنى هذین 
(الخاص بك وبالشخص الراغب في االنتقال). وبعد إتمام عملیة التبادل سیتم محو العرض 
الخاص بك. أما إذا لم تنجح عملیة التبادل، یمكن االتصال بأشخاص آخرین راغبین في 

تبادل السكنى.

كیف سیسري األمر بعد ذلك؟

في الخطوات التالیة سوف یرافقك ویدعمك فریق العمل في شركة اإلسكان التابعة 
للوالیة. یمكنك أن تطمئن، ال تخف، فلن یتم تغافل أيِّ تفصیلة وكلُّ شيء سیسري 
بشكل صحیح، یمكنك االعتماد علیھ – حتى في المسائل المھمة المتعلقة بعقد إیجار 

وحدتك الجدید.

مھم!
قبل أن تنتقل من سكنك یجب - في سكنك القدیم والجدید وأنت في مرحلة القبول 
ا إذا كانت ھناك ضرورة إلجراء إصالحات. إذا كان األمر  المبدئي - أن تتحقق ممَّ
كذلك فقد تكون النتیجة تأخر عملیة االنتقال وتغییر السكن، بیَد أنھ سیتم إبالغك 
بوقت بدء أعمال اإلصالح المحتملة ووقت إنھائھا. ُترجى مراعاة أنھ لن یمكننا 

توفیر أي إمكانیات سكن مؤقتة لقضاء فترة إنجاز التصلیحات.

احرص على مراعاة اآلتي:
ستكون عملیة االنتقال وتغییر السكن مزدوجة، أي أن صاحب الوحدة السكنیة 
التي سوف تنتقل إلیھا ھو أیًضا سیقوم في المقابل بعملیة انتقال إلى سكنك الحالي. 
علیك أن تضع ھذا األمر في اعتبارك وأن تقوم مع الطرف اآلخر بتنسیق عملیة 
االنتقال برمتھا، بحیث یتم إنجاز عملیة تغییر السكن في الوقت نفسھ وبسالسة – 

وھذا ما یضمن لك االستمتاع بسكنك الجدید من أول یوم.

بوابة تغییر السكن اإللكترونیة لشركة اإلسكان التابعة للوالیة: 
www.inberlinwohnen.de
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المدینة في زیادة مستمرة. ومن خالل نشاط توفیر  السكنیة في  الوحدات  مخزون 
محیط سكني جدید فقد أصبحت شركات اإلسكان التابعة للوالیة تمثل واسطة الِعْقد 
في سیاسة اإلسكان االجتماعیة. ومجلس الشیوخ یدعم الشركات الست في أداء هذه 
المهمة العظیمة من خالل توفیر عقارات واإلسراع في تنفیذ الخطوات اإلجرائیة 
ذات الصلة وزیادة الموارد المالیة لتنفیذ مشروعات اإلسكان الجماعي. وإذا ما تعاوّنا 
كلنا مًعا بشكل جید فسوف ننجح في أن تظل برلین موطن كلِّ من یقصدها. وفي هذا 
اإلطار أتقدم لك بدعوة حارة: اغتنم العرض الجدید إن أردت االنتقال وتغییر محل 
السكنى  تبادل  الجمیع: أنت شخصًیا وأطراف  النهایة سیستفید  الحالي. ففي  سكنك 

المتعاملون معك، وأیًضا مدینتنا.

كاترین لومبشر
عضوة مجلس الشیوخ لشئون تطویر المدینة واإلسكان
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التابع للوالیة

تبادل السكنى – طریقك 
لالنتقال إلى بیتك الجدید 

الذي ترید

الناشر
شركات اإلسكان الست التابعة لوالیة برلین

الجھة المشغلة لبوابة تبادل السكنى
 ،BBU اتحاد شركات اإلسكان في برلین وبراندنبورج

جمعیة مسجلة

برلین، سبتمبر ٢٠١٨

التابع للوالیة

مؤسسة توفیر السكن المناسب في برلین

جهة خاضعة للقانون العام
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أعزائي المستأجرین،

العمریة،  الفئات  الناس من مختلف  بالتنوع والحیویة، فتجد بھا  أحیاء برلین تتسم 
واألوطان، والطبقات االجتماعیة، جیراًنا جنًبا إلى جنب. ھذه التولیفة البرلینیة یتعین 
المحافظة علیھا؛ ولھذا فأنا أكرس نفسي یومًیا لخدمة ھذا الغرض بسیاستي التي أتبعھا. 

سحر برلین وجاذبیتها ال ینقطعان، فمنذ عام ٢٠١١ وهي تجذب إلیها سنوًیا ما یزید 
عن ٤٠ ألف شخص. ومن ناحیة فإن سكان برلین الجدد الكثیرین یمثلون إثراًء كبیًرا 
لمدینتنا، ومن ناحیة أخرى فإن النزوح إلى برلین بهذا المعدل یقتضي بطبیعة الحال 
زیادة الضغط على سوق اإلسكان بشكل خاص. ولذلك فقد قمنا مًعا بتطویر فكرة 
جدیدة الهدف، منها تقسیم المحیط السكني المتاح بشكل أفضل: بوابة تبادل السكنى 

لشركات اإلسكان التابعة للوالیة.

لدیهم  أصبحت  للوالیة  التابعة  الست  اإلسكان  شركات  لدى  المستأجرین  جمهور 
مع  متوائم  جدید  تبادلي  سكن  عن  اإلنترنت  في  البحث  إمكانیة  اآلن  من  اعتباًرا 
في  تزداد  لن  أنه  في:  تكمن  ذلك  في  والمیزة  منهم.  لكلٍّ  اآلنیة  الحیاتیة  الظروف 
المعتاد القیمة اإلیجاریة لسكنهم الجدید نتیجة االنتقال وتغییر محل السكن: أي أن 
صافي القیمة اإلیجاریة للمتر المربع في السكن الجدید لن یتغیر. من اآلن لن یكون 
هناك أي شخص، یرید سكن أكبر أو أصغر مساحة، سیكون مضطًرا للتنازل عن 
االنتقال وتغییر محل سكنه بسبب الخوف من إیجار أعلى: ألول مرة لن یكون التبادل 
مقتصًرا على الوحدات السكنیة التابعة لجهتك المؤجرة الحالیة. یمكنك اآلن البحث في 
عروض مبادلة السكنى التي یطرحها المستأجرون المتعاملون مع شركات اإلسكان 

الست التابعة للوالیة.


