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 أخبار لعام 2014

 بوضوح كيف يعمل الموقع الجديد

 

 ھو ان يمكنك مشاھدة مباشرة اذا لديك الفرصة

 للحصول على.شقة في معظم الحاالت كما يمكنك معرفة موقعك بين جميع

  المتقدمين

شروط  المالك  

 المالك يحدد ما ھي الشروط التي تنطبق على إيجار الشقة يجب عليك اكمال شروط

)االعالن    .جميع الشروط المدرجة في  (شقة   المالك .من أجل تسجيل رغبتك في 

 

 الترتيب

  المرشحين ترتيب جميع يختارون  كيف سيكون المالكين

 انت يمكنك  معرفة اي ترتيب يستخدمه  المالك وما ھو موقع طلبك في االعالن.

 البلدية و عدد أكبرمن المالك الخاص تقيم الترتيب حسب كم من الوقت

 .Boplatsكنت قد تسجلت وعدد األيام لدى 

 

 بدء العمل في موقع الجديد

 

 مسجل مسبقا

 إذا كنت مسجالً  بالفعل في موقع Boplats، يمكنك تسجيل الدخول كالمعتاد مع رقم الشخصي الخاص بك

 

.(pinkod ) الرقم السري (personnummer) 

موجودبك  بالفعل األيام  التي جمعتھا في Boplats وقت,ا لتسجيل الخاص   المعلومات الخاصة .بك و 

 في الموقع الجديد.

 

 أن تكون قادرة على تسجيل رغبتك للشقق في موقع جديد عليك  دفع أوال الرسوم السنوية 

 

 الرسوم ھو 100kr وھي سارية المفعول من1 يناير2014 .

.Boplats لدى 

 

 فترة الدفع

  ً  الفترة التي تدفعه لمد ة سنة  لألمام .  ألولئك منكم الذين تم تسجيلھا مسبقا

 ھو الفترة من1 يناير2014 إلى31 ديسمبر2014.

 فترة الدفع المقبل يبدأ في1 يناير2015.سيتم إرسال تذكير الدفع عن طريق

 البريد اإللكتروني قبل30 يوما.
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 اذا أنت غير مسجل

  اذھب إلى صفحة nya.boplats.se وانقر فوق   التسجيل  قبل أن يمكنك  تسجيل للرغبة في ،الشقق

 يجب دفع الرسوم وملء ملف التعريف ا لخاص بك 

 أيامك لدى Boplats تبدأ تجمع من تاريخ دفع الرسوم. 

 

 يمكنك التسجيل من تاريخ إكمال ال 17 عاما دون تكلفة في جمع أيامك ولكن ال يمكن

 تقديم طلب الرغبة الى الشقق حتى تكمل ال18 وقد بدأت في دفع الرسوم السنوية.

 اقل .من سن17 سنة قد  ال تتمكن من التسجيل

 

 للدفع

 الدفع بواسطة بطاقة االئتمان:أسرع طريقة للدفع عن طريق بطاقة في

 nya.boplats.se.ثم يسجل الدفع مباشرة

 

Avi الدفع مع 

avi بمجرد تسجيلك أو تسجيل الدخول للمرة األولى فإنه ينشئ ملف 

 

  في صفحتك الخاصة بك التي يمكنك طباعتھا .

 .في ملف avi تجد  كافة المعلومات التي تحتاجھا لدفع رسم Boplats من خالل التحويل المصرفي

 أو البريدي جيرو.

 

 إذا كنت ال تريد أن تدفع عبر ،اإلنترنت يمكنك الدفع عن طريق بطاقة االئتمان في  مركزنا

.Rosenlundsplatsen1 في 

 

 الدفع في الوقت المحدد

 إذا كنت ال تدفع في الوقت المحدد ، يتم تعليق تسجيلك لمدة90 يوما؛ اذ ال

 يمكنك تسجيل رغبتك في الشقق ولكن ، تستمر بجمع أيامك.

 إذا كنت تدفع في غضون 90 يوما تستمر  عضويتك  واال كالمعتاد

     سوف يتم حذف إجمالي   الوقتالذي جمعته 

Boplats لدى 

boplats.se البحث عن السكن في 

 باستخدام أداة البحث

، غرفة   ابدأ بتحديد نوع اإلقامة التي تريد ان تبحث عن .العقد ،األول او العقد الثاني او 

في  في خانة اإليجار عدد الغرف،المساحة ، في اي بلدية او منطة تريد السكن   ملء 

 عند الضغط على البحث يعرض المساكن المعلن عنھا جميعا مع ھذه الخصائص التي اخترتھا في

 القائمة .
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 (Bevakningar).تنبيھات

 إذا كنت ترغب في الحصول على البريد اإللكتروني عندما يتم نشر نوع

 (Bevakning) معين من الشق يمكنك حفظ البحث بمثابة تنبيه 

 يمكنك جعل تنبيھات متعددة سمھا ما تريد.

 

 عرض الشقق

 وبمجرد دخولك صفحتك.تجد الشقق التي يمكنك تسجيل طلب الرغبة

 عليھا تكون بجانبھا عالمة خضراء.

 إذا كنت ترغب فقط لرؤية الشقق التي يمكنك تسجيل طلب الرغبة عليھا

 الرجاء لنقرا على المربع  إظھار األماكن التي تمال شروطي '

 

 الشروط والمكان

 ا نقر على الشروط ونرى بالضبط ما ھو مطلوب من أجل تسجيل طلب الرغبة في الشقة

 أيضا سوف ترى كيف كثير من الناس قد سجلت طلب الرغبة بالفعل ومكانك بين

 الراغبين  في ھذه اللحظة

 

 الخريطة

 يمكنك اختيار ما إذا كان يجب أن يتم عرض النتائج على شكل قائمة أو على الخريطة.عند النقر على

 على أيقونة ،الخريطة سوف ترى المزيد من المعلومات حول الشقة.

 

 اليوجد قائمة انتظار السكن،

من الصعب اإلجابة على ھذا السؤال كم من الوقت سيستغرق ألنه ال يوجد قائمة انتظار المساكن التقليدية لدينا.  من ناحية أخرى،    

لكل شقة التي تحتوي على التسلسل الھرمي، تشكل طابور صغير. قائمة بأسماء جميع الذين أعربوا عن رغبتھميمكن للمرء أن يقول أن  . 

  

 يعتمد على ماذا تبحث

 كم الوقت المستغرق لك للحصول على شقة يعتمد على نوع الشقة التي كنت تبحث عن وفي أي المناطق. 

ھم بصفة عامة يتطلب أيام عديدة للوصول إلى الجزء األمامإذا كنت تبحث عن شقق وھناك العديد من الراغبين ب  

 

 يمكن أن يذھب الوقت سريعا

  ولكن قد تختار المالك الخاص ال تحتاج إلى أن يكون أي ترتيب معين،

قراءة  الطالبات المرتبطة بھا    بعد 

وثم البت من الذين ينبغي أن يحصل على مشاھدة الشقة والحصول على العقد   

  اإلعالن عن الشقة يمكنك رؤيةفي  

موقعك  جميع الذين أعربوا عن رغبتھمبين    

  عند تاجير الشقة ترى كم يوما لدى الشخص الذي  حصل على عقد في صفحتك
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 من الذي يحصل على العقد؟

 

 المالكين الذين يقررون ما ينطبق على شققھم ومن الذي سيحصل على العقد

 

 اإلسكان العام

العام في غوتنبرغ لديه  قواعد الصارمة التي تطبق على جميع الشقق المعلن عنھا. أنھا دائماً ترتب كافة الطلبات وفقا لعدداإلسكان   

 األيام

 المالك الخاصة

بعض المالك الخاصة  تعتمد على الشروط الواردة لديھا وليس على الترتيب    

 ..واختيار المستأجر من خالل النظر في الطلبات الواردة.

 .ولكن العديد من أصحاب العقارات الخاصة، ومع ذلك، يختارون حسب عدد األيام لديك 

 التحقق من التفاصيل الخاصة بك

ك كباحث عن زالتالمالك يفعل تقرير االئتمان الخاصة بك والتحقق من المراجع قبل أن يتم عرض عليك عقدا. إذا تبين أن المعلومات ليست صحيحة، قد يمكن إ 
قة بالتحديدتلك الش  

عد أن قمت اصة بك بوفي ھذه الحالة، سوف تتلقى رسالة حول ھذا الموضوع، مع أساس منطقي، مثل 'عدم اجتياز تقرير االئتمان'.  اذا قمت بتغيير البيانات الخ
 .بالتعبير عن رغبتك بالشقة ، يمكن حذف إذا كنت لم تعد تفي بالشروط

 

 عدد محدود من جواب ال

 اذا تمت دعوتك إلى عرض شقة المھم أن اإلجابة نعم أو ال إذا كنت تزال ترغب في كتابة

  العقود. اذا تخطى عدد جواب ال أو ال تستجيب 6 مرات خالل فترة 6 أشھر

 سوف تصبح خاملة وال تستطيع البحث شقةعن خالل6 اشھر  اعتبارا   من السادسة

 ال- الجواب.  ومع ذلك، سوف ال تخسر ايامك ما  دام تدفع الرسوم.

 كال العضو والمشارك مع

 من الممكن أن تكون عضو مسجل في دفع(betalande medlem) الذي يجمع األيام ويبحث عن ،شقق وفي نفس الوقت

.ولذلك فمن الممكن للبحث عن شقة جنبا إلى جنب مع آخر دون أن تفقد )emedsökand( ما  طالب المشاركة لشخص 

.Boplats ايامك لدى 

 

ً  مجرد أ ن تكون طالب المشاركة  مجانا

 إذا كنت  ال تريد  جمع ايامك لدىBoplats.ولكن ببساطة أن تكون طالب المشاركة.تسجل نفسك كعضو

. ً  مجانا

 تحديث بياناتك

.من المھم تحديث لتلقي العروض     على أنه ينبغي أن تكون قادًرا على البحث  عن الشقق لديك الفرصة 

 معلوماتك ا لواردة في التسجيل الخاص بك لحاليا.

 ھل لديك رقم الھاتف الصحيح,والبريد اإللكتروني العنوان ، وماھو دخلك حيث أن المالك يستطيع الحصول على معلومات عنك


