
Życie za granicą
Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - 
arabski włoski

أنا أبحث عن ____________ لإليجار. Cerco ___________ da affittare.

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة una stanza

نوع المسكن

شقة un appartamento

نوع المسكن

شقة كبيرة un monolocale

نوع المسكن

منزل منفصل una casa indipendente

نوع المسكن

منزل شبه منفصل una casa bifamiliare

نوع المسكن

منزل ذي شرفة una villetta a schiera

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ Quanto è l'affitto mensile?

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ Le utenze domestiche sono incluse?

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ A quanto ammonta la caparra?

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب

Strona 1 23.05.2023



Życie za granicą
Zakwaterowanie

متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ Quando posso venire a vedere l'appartamento?

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  L'appartamento è _____________.

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة ammobiliato

وضع الشقة

غير مفروشة non ammobiliato

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ Gli animali sono ammessi?

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ Come posso cambiare il fornitore di energia elettrica?

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento?

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

كم عدد المشاهدات السابقة؟ Quante persone sono già venute a vedere
l'appartamento?

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Posso vedere i controlli e le verifiche d'installazione del
gas e dell'energia elettrica?

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ Quanto dura il contratto?

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ Ci sono disaccordi tra i vicini?

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti?

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

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

Quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata
ispezionata per l'ultima volta?

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ Quando è stato rifatto l'impianto elettrico?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano
inferiore/di fronte?

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ Avrò diritto a un posto auto privato?

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ È stato assassinato qualcuno qui in passato?

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ ________ è in buone condizioni?

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة L'impianto idraulico

المرافق

التسخين L'impianto di riscaldamento

المرافق

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ È il proprietario ad essere responsabile delle
riparazioni?

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات
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أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ Dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica?

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

Ha i manuali d'istruzioni e le garanzie degli
elettrodomestici?

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

Chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e
telefonia fissa?

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ Dove è il termostato?

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

Posso vedere il certificato di conformità dell'impianto
gas?

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز

Zakwaterowanie - 
arabski włoski

كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ Quante offerte ci sono state finora per questa casa?

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟ Da quanto tempo la casa è sul mercato?

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ Perché i proprietari stanno vendendo la casa?

السؤال عن سبب بيع المنزل

كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui?

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا
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ما الذي تتضمنه عملية البيع Cosa è incluso nella vendita?

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ Ci sono problemi di cedimento del terreno?

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

È possibile avere un'opzione di passaggio di proprietà
più economica?

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

Cosa verrà costruito in futuro in quest'area?

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ Può ritirare la casa dal mercato?

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ Dove sono state acquistate le piastrelle della cucina e
del bagno?

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

Dove sono stati acquistati i mobili fissi, come ad
esempio quelli della cucina?

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت
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