
 
  

 دیوسلا يف ةساردي للدیوسلا يساردال معدال
 نب اجألل ات مولعم

C S N  F A K T A B L A D   A R A B I S K A   

یُمكنك القراءة حول األجانب الذین   نشرة الحقائق  ھذه، في
أن  یكون لھم  الحق في  الحصول  على الدعم الدراسي   یُ مكن

تعویض التدریب المھني،   السویدي (المساعدة الدراسیة،
للدراسة  في   ُالمركب ة) دعم  بدء الدراسة،  الُسلفة  الدراسیة  

السوید. یُ رجى المالحظة أن المعلومات الواردة في نشرة 
الحقائق ھذه ھي معلومات عامة ولیست نًصا قانونیا  ً. 

الدعم  الدراسي  السویدي  
عند التقدم  بطلب  للحصول  على الدعم الدراسي السویدي،  

(CSN) تحقق  فإن المصلحة المركزیة لإلعانات الدراسیة 
الدعم الدراسي   الحصول  على لدیك  الحق في إذا كان فیما

السویدي  وفًقا للوائح  السویدیة أو  بموجب أحكام  قانون  
إذا  قررت المصلحة المركزیة لإلعانات   االتحاد األوروب ي.

(CSN)  أن تعطیك الحق في  الحصول على  الدراسیة
بالتحقیق  فیما   نقوم  أیًضا الدعم الدراسي السویدي، فسوف
إذا  كنت  تستوفي الشروط  األخرى من أجل الحصول على 

الدعم الدراس ي. 

من یُ مكنھ الحصول على الحق في الحصول على الدعم  
الدراسي بموجب القوانین السویدیة؟  

إذا كنت  السویدي لك الحصول على الدعم الدراسي یحق قد
تعیش في السوید واستوفیت أحد الشروط المذكورة في أي 

 :من النقاط التالیة

على  تصریح إقامة  دائمة  تكون  حاصًال  (PUT)  أن
من   اإلقامة الدائمة إذا كنت قد حصلت  على تصریح

(Migrationsverket)، فقد  مصلحة  الھجرة  
یحق  لك  الحصول  على  الدعم الدراسي السویدي . 

الالجئ أو  ما  شابھ  في  السوید   حالة ً ال على حاص تكون أن
(Migrationsverket) أنك إذا اعتبرت مصلحة  الھجرة  

الجئ، أو بحاجة إلى حمایة أو حصلت على تصریح إقامة 
بسبب ظروف فاقة  استثنائیة، فقد یحق لك الحصول على 

الدعم الدراسي السویدي. كما یُ مكن أن تسري نفس القواعد  
على أقارب ھؤالء  األشخاص. وقد یحق لك  أیضا الحصول 

إذا  منحتك مصلحة الھجرة   على الدعم الدراسي  السویدي
(Migrationsverket)تصریح  اإلقامة وفقا لقانون  

القیود المؤقتة  على إمكانیة  الحصول  على  تصریح  اإلقامة  
في السوی د. وال  یحق  لطالبي  اللجوء الحصول  على الدعم  

الدراسي  السویدي . 
وقد  تكون مؤھالً للحصول  على الدعم الدراسي  على  

ینطبق ھذا إذا   الرغم من  أن  تصریح  إقامتك  لم یعد ساریًا.
إقامة ممّ ددة   للحصول  على تصریح كنت  قد  تقدمت بطلب

بمدة .  تصریح اإلقامة ال محدود قبل  انتھاء صالحیة
كما یتطلب  أن یكون  لل طلب  الجدید  

كان  للطلب السابق،    •  نفس األسس  كما
  أو
المدرسة   •  یسري  على تصریح  جدید  ألجل الدراسة في

الثانویة في السوید . 

یجب أن  یكون  تصریح اإلقامة السابق الخاص  بك من 
النوع الذي یمكن أن  یعطیك الحق في الحصول على الدعم 

الدراسي  السویدي . 

طفل/أطفال من  مواطن سویدي   لدیك یكون أن
إذا كان لدیك طفل/أطفال من مواطن سویدي وكنتم تعیشون  
ًعا في السوید، فقد یكون لك الحق في الحصول على الدعم   م
الدراسي السویدي. كما یجب أن یكون لدیك أیًضا تصریح 

مع   العائلة أساس لم  شمل المفعول  على إقامة ساري
المواطن السویدي أو لدیك حق اإلقامة في السوید . 

لدیك الحق في اإلقامة وارتباط  دائم  بالسوید  
بالسوید، فقد   اإلقامة وارتباط دائم لدیك  الحق في إذا كان

یكون لك الحق في الحصول على الدعم الدراسي السویدي. 
ولدیك  عادة الحق  في اإلقامة إذا كنت  

مواطن  في إحدى  بلدان االتحاد األوروبي/المنطقة   • 
االقتصادیة األوروبیة أو سویسرا  

قریب لمواطن في إحدى بلدان االتحاد   • 
األوروبي/المنطقة االقتصادیة األوروبیة أو سویسرا  

(غیر سویدي في العادة ) 

قریب لمواطن سویدي وكان لدیكما أیًضا عالقة في  •
بلدان االتحاد  األوروبي/المنطقة االقتصادیة   إحدى

األوروبیة  أو  سویسرا . 

بالسوید  إذا   كما  قد یكون  لدیك ارتباط دائم
عشت  وعملت  في السوید لمدة  سنتین  على األقل    • 
كنت تحت  سن   20 سنة  عندما  انتقلت  إلى  السوید  وكان   • 

یعیش  ویعمل  ھنا    أحد  والدیك
مع   •  كنت متزوج من أو متعایش  (شریك/شریك ة)

مواطن\مواطنة  سویدي  وعشتما  معًا  في  السوید  على  
األقل  سنتین . 

مع   •  كنت متزوج من أو متعایش  (شریك/شریك ة)
لمدة أربعة سنوات  على   مواطن سویدي وعشتما معًا 

األقل منھا عام واحد في السوید على األق ل. 
مواطن سویدي ودیكما   •  متعایش مع أو من كنت متزوج

ًعا في  السوید لمدة سنة واحدة  طفل/أطفال وعشتما م
على األقل  

مع   • كنت متزوج من أو متعایش  (شریك/شریك ة)
مواطن أجنبي وعشتما معًا في السوید  لمدة  سنتین على  
األقل. ویجب  أن یكون لزوجك أو زوجتك أو المتعایش  
الحق في الحصول على الدعم  معك  (شریكك/شریكت ك)

الدراسي  وفقًا  للوائح  السویدیة . 

أن  تكون قد  عملت   في حال  كنت  قد  تعمل ھنا، یجب
بنصف دوام على األقل على مدى عامین. والعمل یشمل  

    
 

 

 
 
 
 

 
 

وظیفة  في  السوید   •
العمل في شركة خاصة بك  مسجلة  في  السوید   •
رعایة طفلك وھو دون سن العاشرة   •
بطالة مسجلة في مكتب العمل   •

 (arbetsförmedling) 
العمل   • المشاركة في التدریب  على سوق
(SFI)  ارتیاد  برنامج  تعلیم اللغة السویدیة للمھاجرین  •
دراسة  اللغة  السویدیة  بأعلى مستوى  في المدرسة   •

األساسیة بنصف دوام  على  األقل  
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لسویدي؟   ا دراسي  ل ا دعم  ل ا ما  ھو 

السلفة   أو المھني تعویض التدریب أو دراسیة الدراسي مساعدة الدعم یكون أن ُ◌مكن
الدراسیة  المركبة  أو دعم بدء الدراسة.  ونصف ھنا باختصار  أنواع اإلعانات المختلف ة. 

ی ُمكنك  قراءة  المزید  على  
ُ

  www.csn.se.

المساعدة  الدراسیة  
للذین یدرسون بالمرحلة  الثانویة  أو  بكومفوكس  أو   ھي إعانة الدراسیة المساعدة إن

المدرسة  الشعبیة العلیا . ویُ مكنك الحصول  على  المساعدة الدراسیة  حتى الفصل 
ًاما .  الدراسي الربیعي  من العام الذي تبلغ  فیھ   20 ع

تعویض  التدریب  المھني  
إن تعویض التدریب المھني ھو  إعانة لألشخاص  الذي یدرسون ببرنامج دراسي عملي  

تعویض التدریب المھني  حتى الفصل   بالمرحلة الثانویة . ویُ مكنك الحصول على
ًاما .  الدراسي الربیعي  من العام الذي تبلغ  فیھ   20 ع

السُلفة  الدراسیة  الُمركبة  
ُلسلفة  الدراسیة  الُمركبة ھي إعانة وقرض یُ مكنك التقدم للحصول علیھا عند الدراسة   إن ا
في  المدرسة  الشعبیة العلیا أو  كومفوكس أو المدرسة المھنیة العلیا أو  معھد  عاٍل/كلیة أو  

جامعة . ویُ مكنك  اختیار ما  إذا كنت ترید الحصول على اإلعانة  فقط أو إذا  كنت ترید  
أیًضا اقتراض الما ل. 

دعم  بدء  الدراسة  
إن دعم بدء الدراسة ھو  إعانة یُ مكن لبعض العاطلین عن العمل الحصول علیھا لفترة قصیرة  
لدراسة برنامج دراسي بالمرحلة الثانویة من أجل زیادة  فرص  الحصول على عمل. وتجدر  

الذین   األشخاص بتحدید األول من تقوم في المقام ھي بھا أن البلدیة التي  تقیم إلى اإلشارة
على   طلب الحصول وتقوم أیًضا بتقدیم الدراسة. بدء المستھدفة لدعم ینتمون للمجموعة

بھا.   التي تقیم البلدیة دعم بدء  الدراسة في

ً

ً

http://www.csn.se


بلدان  االتحاد  األوروبي  ھي  
بلغاریا،  قبرص،  ال دنمارك، أستونیا،  فنلندا، فرنسا،   بلجیكا،

الیونان،  أیرلندا،  إیطالیا، كرواتیا،  التفیا،  لیتوانیا،  
بولندا، البرتغال، رومانیا،   لوكسمبورغ،  مالطا، ھولندا،

سلوفاكیا،  سلوفینیا،  أسبانیا،  جمھوریة  التشیك،  ألمانیا،  المجر،  
النمسا . 

بلدان  المنطقة  االقتصادیة  األوروبیة  ھي  
دول االتحاد األوروبي  وآیسلندا  ولیختنشتاین  والنروی ج. 

الفترة التي كنت تحصل فیھا على تعویض المرض أو   • 
ما شاب ھ.  أو تعویض النشاط

ًاما   إذا كان عمرك أقل من  20 ع
إذا كان  عمرك أقل من   20 عاما، فقد یحق  لك الحصول  

على الدعم الدراسي  السویدي إذا كان لدیك  تصریح  
حق اإلقامة في  السوید،  وإذا كنت أنت   اإلقامة أو

أمرك أفراد أسرة مواطن سویدي أو شخص  •  وولي
یستوفي شروط استحقاق الدعم الدراسي السویدي. إذا 

بلدان االتحاد   كنتم مواطنین في إحدى
األوروبي/المنطقة  االقتصادیة  األوروبیة،  یجب  أن  

أساس لم   إقامة  على أیًضا تصریح لدیكم یكون
الشمل  العائلي  بھذا الشخ ص. 

كان أحد  والدیك مواطن سوید ي.  • 
تم وضعك في بیت للتربیة العائلیة أو في مؤسسة  • 

تابعة  لسلطة  سویدیة . 
لدیك  ولي  أمر/وصي تم تعیینھ  من  قبل  سلطة  سویدیة .  • 

ًقا  لشروط  من یُ مكنھ الحصول على ھذا الحق وف
قانون  االتحاد  األوروبي؟  

یمكنك أن  یتم مساواتك  بالمواطن السویدي إذا كنت  
تستوفي شروط قانون االتحاد  األوروبي. اقرأ  

المزید  عن  الشروط في الفقرة  التالی ة: 

أو  كنت تعمل  في  السوید   تعمل
إذا كنت من مواطني إحدى  بلدان االتحاد األوروبي/المنطقة  

االقتصادیة األوروبیة أو سویسرا، فقد یحق لك  ال حصول  
ً ال/موظفًا   كنت عام إذا الدراسي السویدي الدعم على

في   الخاص/صاحب شركة أو شخصاً  یعمل لحسابھ مھاجراً
السوی د. ولكي تعتبر عامل/موظف مھاجر أو شخص  یعمل  

لحسابھ الخاص/صاحب شركة، یجب  أن تكون قد عملت 
ال ی قل عن  إلى حد  كاف. وعادة ما ینطوي ذلك على ما
العمل لمدة   10  األسبوع،  وأن یستمر  10 ساعات في

أسابیع  على األق ل. تحتاج أیًضا إلى مواصلة العمل  إلى  حد 
الخاصة بك  والحصول  على   كاف طوال فترة  الدراسة

األجر أو  تعویض آخر  عن العم ل. 
وبالنسبة لألشخاص الذي  یعملون لحسابھم  

الخاص/أصحاب شركات، فإنھ یتطلب  أن تقوم شركتك 
مسجلة في   الشركة كاف  وأن تكون بنشاط اقتصادي إلى حد

(Skatteverket) مصلحة  الضرائب   
إذا توقفت عن العمل، فقد تكون مؤھال  في بعض 
الحاالت  للحصول  على الدعم الدراس ي. یتوجب  علیك  

استیفاء أي من الشروط  التالیة : 
مجال  عملك  وأن  یكون   • مواصلة  التعلم في علیك یجب

لتعلمك  عالقة سیاقیة مع عملك في السوید. ویجب أن 
تكون الدراسات مھنیة. وال یجب أن یكون قد  مر  وقت 

طویل  منذ  أن  توقفت  عن العم ل. 
أو الحواد ث.  •  انقطعت  مؤقتً ا عن العمل بسبب المرض
ً من  عملك   •  أن  تكون  قد أصبحت  عاطالً  عن العمل  قسرا

كباحث  عن  عمل  في مكتب العم ل.  ً ال في السوید  ومسج

 
  

   

أن تكون قریب لمواطن في إحدى بلدان االتحاد 
أو  سویسرا  األوروبي/المنطقة االقتصادیة

وتعمل في السوید 
بلدان االتحاد   إذا  كنت قریب لمواطن في إحدى

یكون   األوروبي/المنطقة االقتصادیة أو سویسرا (عادة ال
وكنت عامل/موظف مھاجر أو صاحب شركة   سویدي )
(تعمل  لحسابك الخا ص) في  السوید،  فقد  یكون لك الحق  

في  الحصول  على الدعم الدراسي السوید ي. 

یُمكن أن یتم اعتبارك قریب  إذا  كن ت: 
الزوج  والزوجة  والمتعایش( ة)  •

طفل  أو ابن  الزوج/أبناء  الزوجة   • 
وكنت  تحت  21 سن ة. 

كنت   إذا الحاالت وفي  بعض
مالیا  على  والدی ك.  •  تعتمد

إذا كان زوجك أو زوجتك أو شریكك/شریكتك سویدیًا وقد  
كان  بینكما  عالقة في بلد آخر من بلدان االتحاد 

األوروبي/المنطقة االقتصادیة األوروبیة  أو  في  سویسرا،  
یمكنك في  بعض الحاالت الحصول  على  الدعم الدراسي  

السویدي. وحینذاك  یجب على قریبك أن یعمل 
عاش   أن بعد السوید في خاصة یدیر شركة (في وظیفة) أو

خارج الب الد. 

الدائمة اإلقامة حق لك یكون السوید  أن  (PUR) في
بلدان االتحاد  األوروبي /  إذا  كنت من مواطني إحدى

المنطقة  االقتصادیة  األوروبیة،  قد یحق  لك  الحصول  على  
الدائمة   لدیك حق اإلقامة كان إذا الدراسي السویدي الدعم

(PUR)   في السوید. وعادة ما یكون لدیك  الحق في  
(PUR)  إذا كنت قد عشت بشكل قانوني اإلقامة الدائمة

في  السوید  لمدة  خمس  سنوات دون  انقطاع . 
االتحاد   إحدى  بلدان مواطني من تكن إذا لم

األوروبي/المنطقة االقتصادیة األوروبیة، فقد یكون  لدیك  
اإلقامة  الدائمة بشكل  الحق في (PUR ) إذا  كنت  قد  عشت

قانوني في السوید دون انقطاع لمدة خمس سنوات على 
األقل مع قریبك الذي یحمل جنسیة إحدى بلدان االتحاد 

والمقصود   األوروبي/المنطقة االقتصادیة  األوروبیة .
بالقریب  ھو  الزوج أو  الزوجة أو الشریك/الشریكة أو  

الطف ل. 

  

 

 

 مئادلا میقملا عك وضیدل
یمكنك الحصول  على الحق  في الدعم الدراسي السویدي  إذا  

(Migrationsverket) بمنحك  وضع  قامت  مصلحة الھجرة  
المقیم  الدائم  في السوی د. ویمكن الحصول  على  ھذا أیًضا إذا  كان  

لدیك  وضع  المقیم  الدائم  في بلد  آخر  من بلدان  االتحاد  
األوروبي،  وبالتالي  حصلت  على  تصریح إقامة  في السوید  من  

(Migrationsverket).قبل  مصلحة الھجرة    

 ةاصخدعاقو
تسري على  ال مواطنین البریطانیین أو   ھناك قواعد  خاصة

كما  ھناك قواعد خاصة تسري  على أبناء الباحثین   أقربائھ م.
الضیوف  في السوید  وأبناء المواطنین األتراك الذي  یعملون  

في السوید  وأطفال  األشخاص  الذین  یحملون البطاقات  
تصریح    باالتحاد  األوروبي أو  في  ICTالزرقاء  ال خاصة

السوی د. یُ رجى االتصال  بالمصلحة المركزیة لإلعانات  
(CSN ) للحصول  على مزید من المعلوما ت. الدراسیة

 تاوملعلمانمدیزم
المساعدة   المعلومات حول من مزید العثور  على یمكنك

الدراسیة  وتعویض التدریب العملي  والُسلفة الدراسیة  
.www.csn.se الُمركبة  ودعم  بدء الدراسة  على  

وعلى  الموقع  اإللكتروني  یُمكنك أیًضا القراءة  حول كیفیة  
إذا كنت   التقدم للحصول  على  تلك اإلعانات الدراسی ة.

المركزیة   المصلحة أحد  العاملین في ترغب في التحدث إلى
یُمكنك االتصال بنا على  لإلعانات الدراسیة  ،(CSN)

 267 000 - 0771،  في أیام العمل الرسمیة  (االثنین-
الساعة   الرسمیة) بین العطل ما عدا الجمعة

 .16.30  - 8.00 

ً

ً

http://www.csn.se
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