
Życie za granicą
Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - 
arabski szwedzki

أنا أبحث عن ____________ لإليجار. Jag vill hyra en/ett ________.

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة rum

نوع المسكن

شقة lägenhet

نوع المسكن

شقة كبيرة enrumslägenhet

نوع المسكن

منزل منفصل fristående hus/villa

نوع المسكن

منزل شبه منفصل parhus

نوع المسكن

منزل ذي شرفة radhus

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ Hur mycket är hyran per månad?

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ Ingår driftskostnader?

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ Hur mycket är depositionen?

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب
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متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ När kan jag komma för en visning?

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  Lägenheten är_________.

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة möblerad

وضع الشقة

غير مفروشة omöblerad

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ Är husdjur tillåtna?

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ Hur byter jag energileverantör?

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

Hur många andra personer bor i lägenheten?

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

كم عدد المشاهدات السابقة؟ Hur många andra personer har varit och tittat på
lägenheten?

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna
för elen och gasen?

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ Hur länge är kontraktet?

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ Har det varit någon osämja mellan grannarna?

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ Vilka renovationer har gjorts?

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة
األخيرة التي تم فحصها؟

Hur gammal är pannan och när var den senast
inspekterad?

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ När var ledningarna senast omkopplade?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ Finns det en parkeringsplats för min bil?

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ Har någon blivit mördad här?

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ Fungerar ______?

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة rörläggningen

المرافق

التسخين värmesystemet

المرافق

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات
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أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ Var är gas- och elmätarna?

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

Finns det bruksanvisningar och garantier för de
elektriska apparaterna?

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

Vilka företag levererar energi, bredband och
hemtelefon?

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ Var är termostaten?

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز

Zakwaterowanie - 
arabski szwedzki

كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ Hur många har budat på huset?

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟ Hur länge har huset varit på marknaden?

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ Varför säljer ägarna huset?

السؤال عن سبب بيع المنزل

كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

Hur länge har säljarna bott här?

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا
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ما الذي تتضمنه عملية البيع Var är inkluderat i köpet?

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ Har det varit något problem med sättningarna på huset?

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av
egendomens äganderätt?

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ Kan du ta bort huset för marknaden?

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت
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