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ال تنس أن تبحث بشكل 
فّعال وأن تزور غالباً املوقع  

BOSTAD.STOCKHOLM.SE

رقم الهاتف: 30 88 08-785

BOSTADSFÖRMEDLINGEN    رشكة بلدية، مدينة ستوكهومل

BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB مكتب وساطة السكن يف ستوكهومل
FLEMINGGATAN 6 عنوان الزيارة: فليمنغاتان

أوقات العمل: انظر إىل موقع الويب

WWW.BOSTAD.STOCKHOLM.SE

KUNDSERVICE@BOSTAD.STOCKHOLM.SE :الربيد االلكرتوين
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أجب عىل العرض
 بعد زيارتك للشقة يجب عليك أن تجيب نعم 
أو ال بالنسبة الهتاممك بالشقة. أسهل طريقة 

هي فعل ذلك يف Mina Sidor  )صفحايت( عىل 
 www.bostad.stockholm.se  املوقع

•  تجد يف دعوة الزيارة التي أُرسلت إليك آخر 
تاريخ يجب عليك االجابة فيه إن كنت مهتامً 

بالشقة أم ال.

•  إذا كانت البنايات حديثة فيمكن أن يُعرض 
عليك عدة شقق يف الوقت نفسه. يجب عليك 
حينئذ أن تبلغ عن ترتيب اهتاممك بالشقق. 

أبرز الشهادات
إذا كنت انتظرت يف الطابور فرتة أطول من كل 

اآلخرين الذين أجابوا نعم بعد زيارة الشقة، 
سنقوم باالتصال بك. يجب عيك عند ذلك إبراز 

شهادات تثبت أنك تستويف لرشوط املؤجر. 

•  الشهادات األكرث شيوعاً هي شهادة التوظيف 
والدخل والسكن الحايل وعدد األفراد يف 

األرسة.

•  يجب عىل الطالب الذين يطلبون مساكن 
الطالب أن يثبتوا أنهم مسجلني يف جامعة أو 

كليّة جامعية.

•   تكون فرتة الوقت دامئاً قصرية بني يوم اتصالنا 
بك وآخر يوم إلبراز الشهادات، لذلك من 

األفضل أن تحّض الشهادات يف وقت مسبق.

وّقع عىل عقد اإليجار وانتقل إىل 
سكنك الجديد

بعد أن تكون قدمت الشهادات التي تثبت أنك 
تستويف لرشوط املستأجر، سنقوم باقرتاحك 

للمستأجر. إذا وافق عنك ستقوم بالتوقيع عىل 
عقد بينك وبني املؤجر. ثم يحني وقت االنتقال 

إىل سكنك الجديد. 

•  من اآلن وصاعداً تتم كل االتصاالت مع املؤجر 
الخاص بك.

• وتدفع اإليجار للمؤجر مبارشة.
•   ال تنس أن تغرّي عنوان التسجيل يف قيد 

 النفوس لدى مصلحة الضيبة
)Skatteverket(  بعد انتقالك.

مربوك عليك السكن الجديد
نتمنى لك أن تنسجم يف سكنك الجديد! ستبقى 

يف طابور السكن طاملا تدفع الرسوم السنوية. 
ولكن ستبدأ فرتة االنتظار من البداية من جديد، 

حيث تعود إىل الصفر اعتباراً من حصولك عىل 
السكن الجديد. 

•   ولكنك تحافظ عىل فرتة انتظارك يف الطابور 
 إذا كنت حصلت عىل سكن عرب

Bostadssnabben )أي الحصول عىل سكن 
برسعة دون فرتة انتظار يف الطابور( أو سكن 

بعقد قصري املدة أو سكن الطالب أو سكن 
كبار السن +65. 

456
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سّجل نفسك يف طابور السكن
ميكن لكل الذين عمرهم عىل األقل 18 سنة 

 ولديهم رقم شخيص سويدي
 )personnummer( أو رقم تنسيق 

 )samordningsnummer( أن يسجلوا 
 أنفسهم يف طابور السكن. ميكنك التسجيل 

www.bostad.stockholm.se عىل املوقع

•  يجب دفع رسم مببلغ 200 كرونه كل سنة. 
سرنسل إليك وصل تحويل بريدي بعد 

تسجيلك.

• بإمكانك إضافة أفراد آخرين معك. 

ابحث عن سكن وبلّغ عن اهتاممك
يجب عليك البحث مبفردك عن املساكن الشاغرة 

والتبليغ عن االهتامم بالشقق املعروضة عىل 
 موقعنا. تجد الشقق الشاغرة تحت عنوان

 Sök bostad )ابحث عن سكن(.  

  Mina Sidor يجب أوالً تسجيل بياناتك يف   •
)صفحايت( عىل موقعنا. ثم ميكن لك البالغ عن 

اهتاممك باملساكن الشاغرة. 
•  عض املؤجرين يشرتطون أموراً مختلفة 

للتأجري، عىل سبيل املثال مستوى دخل معني 
يف السنة، بينام البعض اآلخر يوافقون عىل 
تأجري شققهم للذين عندهم دعم اإلعالة.

•  بإمكانك تقديم ثالثة إشعارات بالتعبري عن 
االهتامم يف الوقت نفسه.

•  تختلف مدة االنتظار يف طابور السكن من 
مكان آلخر وحسب مبلغ اإليجار الذي 

بإمكانك دفعه.

•   يف غالب األحيان كلام ابتعدت من وسط 
ستوكهومل وكلام كان اإليجار مرتفعاً كلام كانت 

مدة االنتظار يف الطابور أقرص.

زيارة شقة
إذا كنت قدمت إشعاراً بالتعبري عن االهتامم 

وكنت من بني الذين انتظروا خالل أطول مدة يف 
طابور السكن، فستحصل عىل دعوة لزيارة 

الشقة. هناك بعض الشقق ال يُعرض فيها 
الزيارات. ولكن يوجد مسقط أفقي عن الشقة 

ميكن االطالع عليه.

•  معظم املؤجرين يشرتطون أن تكون زرت 
الشقة.

•   حّض الشهادات الالزمة إذ قد متّر األمور 
برسعة كبرية عندما توافق عىل السكن.

1

هكذا تسري األمور
مكتب وساطة السكن يتوّسط شقق إيجار يف كامل مدينة ستوكهومل وحولها. مهمتنا 

هي توّسط شقق إيجار شاغرة وفقاً لفرتة االنتظار يف الطابور، بالرتتيب.
نحن نتوّسط أكرث من 40 شقة إيجار كل يوم. تجد هنا وصفاً قصرياً يرشح كيف   

تسري األمور ليك ميكن لك الحصول عىل شقة عرب خدمتنا. هناك املزيد من املعلومات 
عىل موقع www.bostad.stockholm.se. كام ميكنك االتصال بنا، أنظر إىل تفاصيل 

االتصال يف ظهر الصفحة.
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 الطريق للحصول
عىل سكن
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