
  

 
 صفحة

 3 من  1

C
SN

 n
r 2

44
3B

/2
11

1/
öv

er
sä

ttn
in

g 
av

 2
44

3A
-2

11
1 
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السُّلفة الدراسیة ھل تفكر في دراسة البالغین في السوید؟ إذاً فیمكنك التقدم للحصول على 
. ال یتوجب علیك CSN)، أي اإلعانة المالیة والقرض من Studiemedel( المركبة

المؤسسة  ھي CSNسداد اإلعانة المالیة، إال أنھ یتوجب علیك سداد القرض. إن 
الحكومیة المسؤولة عن برنامج الدعم الدراسي السویدي. وبفضل الدعم الدراسي یمكن 

كانوا یرغبون بذلك، بغض النظر عن الخلفیة والظروف االقتصادیة.  للجمیع الدراسة إذا
 یمكنك ھنا القراءة حول كیفیة سریان األمور للمواطنین األجانب.

 

 ) Studiemedel( السُّلفة الدراسیة المركبةالتقدیم للحصول على 
(صفحاتي)  Mina sidor) في Studiemedel( السُّلفة الدراسیة المركبةیمكنك التقدم للحصول على 

تكن ترغب بالحصول على القرض فیمكن التقدیم  . إذا لمwww.csn.seني على الموقع اإللكترو
 لى اإلعانة المالیة فقط. للحصول ع

 
 شروط خاصة للمواطنین األجانب

تقوم بالتحقیق أوالً في ما إذا كان لدیك الحق في الحصول  CSNعندما یكون المتقدم مواطن أجنبي، فإن 
على الدعم الدراسي السویدي. فإننا نرى إذا ما كنت حاصالً على تصریح اإلقامة أم لم تكن حاصالً علیھ، 

تقوم بالتحقیق إذا كنت تستوفي المتطلبات األخرى للحصول  CSNإلى جانب أمور أخرى. وبعد ذلك فإن 
 ).Studiemedel( لدراسیة المركبةالسُّلفة اعلى 

 
 شروط استحقاق الدعم الدراسي السویدي

) وتعیش في السوید، فلك الحق غالباً في PUTإذا كنت حاصالً على تصریح إقامة دائم في السوید (
االستفادة من الدعم الدراسي السویدي. إذا كنت حاصالً على تصریح إقامة محدد بمدة من قبل مصلحة 

) بكونك حاصال على وضع الجئ أو ما شابھ ذلك فلك الحق في الغالب Migrationsverketالھجرة (
 في الحصول علیھا أیضاً. وإذا كنت طالباً للجوء فلیس لك الحق في االستفادة من الدعم الدراسي السویدي. 

 
) أو یتم معاملتك بصفة الجئ، فتسري علیك قواعد PUTإذا لم تكن حاصالً على تصریح إقامة دائم (

) EESالمنطقة االقتصادیة األوروبیة ( \)EUمختلفة حسب كونك أحد مواطني االتحاد األوروبي (
 سویسرا أو إذا كان لدیك جنسیة أخرى. یمكنك قراءة المزید في نشرة الحقائق  أو

“Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare” 
 ).4146رقم  CSN(وثیقة ») الدعم الدراسي السویدي للدراسة في السوید للمواطنین األجانب(«

 
 ى الدعم الدراسي السویديمتطلبات أخرى للحصول عل

ً Studiemedel( السُّلفة الدراسیة المركبةلكي یكون لك الحق في الحصول على   ) ینبغي علیك أیضا
 (Studiemedel)  السُّلفة الدراسیة المركبةالدراسة ببرنامج دراسي یؤھل للحصول على  •
 فترة ثالثة أسابیع بحد أدنىبالمئة من الدوام الكامل خالل  50الدراسة بنسبة ال تقل عن  •
 *استیفاء متطلبات السن •
أن تكون قد نجحت في دراستك (یسري ھذا األمر فقط إذا قمت بالدراسة مسبقاً مع حصولك  •

 على السُّلفة الدراسیة المركبة). 
 

 معلومات للمواطنین األجانب

  السُّلفة الدراسیة المركبة
)Studiemedel من (CSN  

 للدراسة (اإلعانة المالیة والقرض)

 

تتوفر المزید من المعلومات على 
الموقع اإللكتروني الخاص بـ 

CSN www.csn.se 

ملحوظة: یمكنك العثور على نشرة 
الحقائق بعدة لغات على 

www.csn.se 

http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
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)، فیمكنك Komvux( كومفوكس* إذا كنت تدرس في مدرسة المرحلة األساسیة أو بالمرحلة الثانویة، على سبیل المثال في 
سنة.  20الخریفي من العام الذي تبلغ فیھ  ) بدءاً من الفصل الدراسيStudiemedel(  السُّلفة الدراسیة المركبةالحصول على 

، وھي إعانة مالیة أخرى. وفي مستوى CSN) من Studiehjälpوقبل ذلك فإنھ یمكنك الحصول على المساعدة الدراسیة (
) ھو حتى العام Studiemedel( السُّلفة الدراسیة المركبةأدنى للسن. والحد األقصى لحصولك على  حدالكلیات لیس ھناك 

 سنة. 60الذي تبلغ فیھ 
 

 ما ھو المبلغ الذي یمكنك الحصول علیھ تحت بند اإلعانة المالیة وبند القرض؟
لیة والمبلغ الذي یمكنك یمكنك االطالع على المبلغ الذي یمكنك الحصول علیھ تحت بند اإلعانة الما

 . www.csn.seوني اقتراضھ على الموقع اإللكتر
 

ویمكنك في بعض الحاالت الحصول على مبلغ أكبر تحت بند اإلعانة المالیة وكذلك یمكنك اقتراض مبلغ 
 . یمكنك ھنا القراءة حول اإلعانات اإلضافیة والقروض المتاحة: CSNأكبر من 

 
 إعانة مالیة أكبر

مدرسة المرحلة الثانویة فیمكنك في بعض إذا كنت تدرس بمستوى مدرسة المرحلة األساسیة أو مستوى 
الحاالت الحصول على إعانات مالیة أكبر. ولكي تتمكن من الحصول علیھا ینبغي علیك استیفاء متطلبات 

خاصة. إذا كان یحق لك الحصول على إعانة مالیة أكبر، فإنك تحصل علیھا بشكل تلقائي عند قیامك 
 ).Studiemedel( السُّلفة الدراسیة المركبةبالتقدیم على 

 
 ) لألطفالTilläggsbidragاإلعانة اإلضافیة (

). ویمكنك Tilläggsbidragإذا كان لدیك حضانة ألطفال، فیمكنك الحصول على اإلعانة اإلضافیة (
 سنة.  18الحصول علیھا حتى نصف العام التقویمي للعام الذي یبلغ فیھ الطفل 

 
 )Tilläggslånالقرض اإلضافي (

قد عملت في وقت سابق وكان لدیك دخل فوق حد معین، فیمكنك التقدیم للحصول على القرض إذا كنت 
). إن القرض مخصص لتسھیل االنتقال من العمل إلى الدراسة. ویمكنك Tilläggslånاإلضافي (

 سنة. 25) من العام الذي تبلغ فیھ Tilläggslånالحصول على القرض اإلضافي (
 

 )Merkostnadslånقرض التكالیف اإلضافیة (
ھل لدیك تكالیف إضافیة ذات عالقة بدراستك، على سبیل المثال لسكن مزدوج أو بعض رحالت السفر؟ 

 ). Merkostnadslånإذاً فإن لك الحق في الحصول على قرض التكالیف اإلضافیة (
 

السُّلفة الدراسیة ما ھي المدة التي یمكنك فیھا الحصول على 
 )؟Studiemedel( المركبة

) خالل فترة محددة. لذا فقم باألخذ في Studiemedel( السُّلفة الدراسیة المركبةیمكنك الحصول على 
) بتغطیة مدة Studiemedel( السُّلفة الدراسیة المركبةاالعتبار قیامك بالتخطیط لدراستك، بحیث تقوم 

 دراستك بالكامل.
 

  :أمثلة
) لمدة Studiemedel( السُّلفة الدراسیة المركبةعلى  في مستوى المرحلة الثانویة یمكنك الحصول

أسبوع بحد أقصى، وھذا یرتكز على ما قمت بدراستھ مسبقاً. وتلك الفترة تعادل عامین  120أو  80
 ) كاملةً. Studiemedel( السُّلفة الدراسیة المركبةثالثة أعوام تقریباً مع الحصول على  أو
 

) Studiemedel( السُّلفة الدراسیة المركبةجامعیة یمكنك الحصول على الدراسة ال\في مستوى الكلیات
أسبوع بدوام كامل بحد أقصى. وتنطبق نفس المدة أیضاً للدراسة بدوام كامل لمدة أقل من  240لمدة 
 سنوات.  ستة

  

ملحوظة: اقرأ المزید حول 
الشروط الساریة على 

www.csn.se  أو قم باالتصال
 0771 - 276 000على 

http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
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 أمور ینبغي أخذھا في االعتبار أثناء فترة الدراسة

بذلك، لكي یتم دفع المبلغ الصحیح  CSNإذا تغیر أي شيء خالل فترة الدراسة فمن المھم أن تقوم بإبالغ 
تعد تحمل أي تصریح إقامة  إلیك. وقد تشمل التغییرات على سبیل المثال دراستك لعدد نقاط أقل أو أنك لم

(صفحاتي) الموجودة على الموقع اإللكتروني الخاص بـ  Mina sidorفي السوید. یمكنك اإلبالغ في 
CSN .أو القیام باالتصال بنا بأي طریقة أخرى ، 

 
 -قم باإلبالغ أیضاً إذا مرضت أو إذا كنت في حاجة للبقاء في المنزل لرعایة طفل أو أحد المقربین إلیك 

 السُّلفة الدراسیة المركبةیُفضل أن یكون ذلك من یوم الغیاب األول. ومن ثم فیمكنك الحفاظ على 
)Studiemedel خاصتك، دون احتساب األسابیع كأسابیع تم االستفادة منھا، وباإلضافة إلى تقلیل (

 متطلبات النتائج الدراسیة. 
 

 السداد
بصرف النظر إذا ما كنت ال تزال تعیش  - CSNضتھا من ینبغي علیك بالطبع تسدید األموال التي اقتر

السُّلفة في السوید أم ال. وعادةً ما تبدأ بالسداد بعد ستة أشھر بحد أدنى بعد آخر مرة حصلت فیھا على 
. ویرتكز المبلغ الذي سیتوجب علیك دفعھ كل عام CSN) من Studiemedel( الدراسیة المركبة

 والمدة التي ستقوم خاللھا بتسدید القرض ونسبة الفائدة إلى جانب أمور أخرى.المبلغ الذي اقترضتھ  على
 

سنة بحد أقصى، وینبغي أن یتم  25إال أن ھناك حد زمني لذلك. ینبغي علیك تسدید قرضك على مدار 
ایة. سنة. وغالباً ما تقوم بدفع مبلغ أقل في البدایة، ومبلغ أكبر في النھ 64استیفائھ بالكامل حین بلوغك 

 ویمكن بالطبع التسدید بشكل أسرع إذا كنت ترغب بذلك، فأنت من تقرر ذلك. 
 

إذا تعثرت في السداد، على سیبل المثال بسبب انخفاض دخلك، فیمكنك التقدیم للسماح لك بدفع مبلغ أقل 
 أنھ لك الحق في سداد مبلغ أقل.  بالتحقق من دخلك والتأكد من CSNلمدة ما. ومن ثم تقوم 

 
 لبیانات عنوانك الصحیحة، فأنت ُملزماً بفعل ھذا.  CSNجى األخذ في االعتبار أن تتأكد من حیازة یُر
 
 

نحن نُرحب باتصالكم بنا إذا كان لدیكم أیة أسئلة ونتمنى لكم التوفیق في 
 دراستكم!

مصلحة ملحوظة: یُرجى إبالغ 
التأمینات االجتماعیة 

)Försäkringskassan ( في
 CSN حالة المرض، وإبالغ

 حالة رعایة األطفال في

http://www.csn.se/

