
 الدعم الدراسي السویدي 
 للدراسة في السوید

 معلومات للمواطنین األجانب

 
مكنك أن تقرأ عن  ُ ی في نشرة الحقائق ھذه 

لذین یحق لھم الحصول  ا المواطنین األجانب 
لدعم الدراسي السویدي  المساعدة (على ا

یة  ل ما ل ا لدراسیة  ، تعویض )studiehjälp(ا
یم  لتعل ، دعم بدء )lärlingsersättning(ا

لدراسة  ، والسلفة )studiestartsstöd(ا
ركبة  مُ ل ا لدراسیة  )) studiemedel(ا
لدراسة في السوید ضع في اعتبارك أن . ل

لحقائق ھذه  لواردة في نشرة ا لمعلومات ا ا
ا ً ی قانون ا   . معلومات عامة ولیست نصً

 يالدعم الدراسي السوید
لدراسي  لدعم ا تقدم للحصول على ا ل ا عند 

السویدي، تقوم المصلحة المركزیة لإلعانات 
لدراسیة ( إذا كان CSNا بالتحقیق فیما   (

یحق لك الحصول على دعم دراسي سویدي 
إذا كان من  لوائح السویدیة أو  ل ا بموجب 

بالمواطن السویدي بموجب  الممكن مساواتك 
إذا قررت المصلحة  قانون االتحاد األوروبي. 

لدراسیة ( ) منحك CSNالمركزیة لإلعانات ا
لدراسي  لدعم ا الحق في الحصول على ا

بالمواطن السویدي  السویدي، أو مساواتك 
نا نتحقق  ن فإ قانون االتحاد األوروبي،  بموجب 

ا من أنك تلبي الشروط األخرى  أیضً
لدراسي.   للحصول على الدعم ا

 دیة؟من قد یكون لھ الحق بموجب اللوائح السوی
لدراسي  لدعم ا قد یحق لك الحصول على ا
إذا كنت تعیش في السوید وتلبي  السویدي 

لیة: تا ل ا  أحد الشروط في أي من األقسام 
 
 

 لدیك تصریح إقامة دائم
ئم ( قامة دا إ ) PUTإذا حصلت على تصریح 

من مصلحة الھجرة السویدیة 
)Migrationsverketالحق  ) قد یكون لك

ا  لدراسي السویدي. في الحصول على الدعم 
 

 تصریح إقامة مواطن/ة سویدي/ة باإلضافة إلى لدیك طفل من
لدیك طفل/أطفال من مواطن/ة  إذا كان 

ا في السوید، فقد یحق  ً سویدي/ة وتعیشان مع
لك الحصول على الدعم الدراسي السویدي. 

ا أن تكون حاصًال على  كما یجب أیضً
لم شمل  ا إلى  ً ند قامة صالح مست تصریح إ

بالمواطن السویدي. ئلة  عا ل  ا
 

 أن یكون لدیك صفة الجئ أو ما شابھ ذلك في السوید
إذا قامت مصلحة الھجرة السویدیة 

)Migrationsverket قییم وضعك بأنك ) بت
لحمایة أو حصلت على  لى ا الجئ أو بحاجة إ

لغایة،  ل قامة بسبب ظروف مؤلمة  إ تصریح 
لدعم  فقد یكون لك الحق في الحصول على ا

لدر للجوء ا ا اسي السویدي. ال یحق لطالبي 
لدراسي.  الحصول على الدعم ا

 
 لدیك الحق في اإلقامة واتصال دائم بالسوید

ئم  لدیك الحق في اإلقامة واتصال دا إذا كان 
فقد یكون لك الحق في الحصول  بالسوید، 

لدعم ً یكون  على ا دة الدراسي السویدي. عا
 إذا كنت  لدیك الحق في اإلقامة

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

أو متعایش مع مواطن من إحدى  •  متزوج 
لمنطقة  لدان االتحاد األوروبي / ا ب

االقتصادیة األوروبیة أو سویسرا (غیر 
لدیھ الحق في اإلقامة في السوید.  سویدي) 

 

ئم  دا ل ا مكنك الحصول على االتصال  ُ  ی
 إذا ویدبالس

 عملت في السوید لمدة عامین على األقل •
أو متعایش في السوید منذ عامین  • متزوج 

 على األقل.
 

ا، ینبغي أن تكون قد عملت في  إذا عملت ھن
السوید لمدة عامین بنصف دوام على األقل. 

ینبغي أن تكون قد عشت في السوید  كما 
ا  ًر با خالل ھذا الوقت. یبدأ احتساب عملك اعت

لى السوید للعیش من ال لذي أتیت فیھ إ یوم ا
ا. تم احتساب ما یلي كعمل ھن  ی

لتوظیف في السوید •   ا
العمل في شركة خاصة (عمل خاص)  • 

 مسجلة في السوید
 سنوات 10رعایة طفل تحت سن  • 
 بطالة مسجلة في مكتب العمل السویدي • 
 المشاركة في تدریب سوق العمل • 
ل •  ا لغة  ل ا لدراسة ببرنامج  سویدیة ا

لغة sfiللمھاجرین ( ل با لدراسة  أو ا  (
السویدیة بأعلى مستوى في المدرسة 

 األساسیة
لفترة التي حصلت خاللھا على تعویض  •  ا

أو ما شابھ  لنشاط،  ا أو تعویض  المرض، 
 ذلك.

 
ا مع مواطن(ة)  أو متعایشً ا  إذا كنت متزوجً

ا في  ً سویدي(ة)، یجب أن تكونا قد عشتما مع
السوید لمدة عامین على األقل. یمكن قبول 

ا لمدة  ً إذا كنتما قد عشتما مع وقت أقصر 
أربع سنوات، منھا سنة واحدة على األقل في 

ا. قج  ً لدیكما أطفال مع إذا كان  السوید أو 
لدیك ارتباط دا ذا كنت یكون  ئم بالسوید إ

تعیش مع مواطن(ة) أجنبي(ة) منذ عامین 
ثم ینبغي أن یكون لدى  على األقل. ومن 

لمتعایشة  لمتعایش/ا ا زوجك أو زوجتك أو 
ا الحق في الحصول على الدعم  معك أیضً

CSN FAKTABLAD ARABISKA 

 
أو تعویض الدراسة  (studiehjälp) یُمكن أن یكون الدعم الدراسي السویدي مساعدة دراسیة مالیة

 أو دعم بدء الدراسة (studiemedel) أو الُسلفة الدراسیة الُمركبة (Lärlingsersättning) المھنیة
(studiestartsstöd) المساعدات المختلفة. یُمكنك قراءة المزید على وھنا نصف باختصار 

www.csn.se. 
 

 (STUDIEHJÄLP)المساعدة الدراسیة المالیة 
ھي إعانة مقدمة لطالب المرحلة الثانویة أو  (Studiehjälp) إن المساعدة الدراسیة المالیة

 أو المدرسة الشعبیة العلیا. ویُمكنك الحصول على المساعدة الدراسیة المالیة (komvux) الكومفوكس
(studiehjälp)  20حتى الفصل الدراسي الربیعي من العام الذي تبلغ فیھ  ً  .عاما

 
 (Lärlingsersättning)تعویض الدراسة المھنیة 

) ھي إعانة مقدمة للطالب الذین یدرسون ببرامج Lärlingsersättningإن تعویض الدراسة المھنیة (
التعلیم المھني بالمدرسة الثانویة. ویُمكنك الحصول على تعویض الدراسة المھنیة 

)Lärlingsersättning عاماً. 20) حتى الفصل الدراسي الربیعي من العام الذي تبلغ فیھ 

 (STUDIEMEDEL) الدراسیة الُمركبةالُسلفة 
ھي إعانة وقرض یُمكنك التقدم للحصول  (Studiemedel) إن السُلفة الدراسیة الُمركبة

علیھما عند الدراسة في المدرسة الشعبیة العلیا أو الكومفوكس أو المدرسة المھنیة العلیا أو الكلیة 
إلعانة فقط أو ترغب باقتراض أو الجامعة. وأنت تختار ما إذا كنت ترغب بالحصول على ا

 ً  .المال أیضا
 

 (STUDIESTARTSSTÖD) دعم بدء الدراسة
) ھي إعانة یُمكن للعاطلین عن العمل الحصول Studiestartsstödإن دعم بدء الدراسة (

علیھا لفترة قصیرة لدراسة برنامج بالمدرسة الثانویة وزیادة فرص حصولھم على وظیفة. إن 
ھا ھي من تقوم في المقام األول بتحدید األشخاص الذین ینتمون إلى الفئة البلدیة التي تعیش فی

). ویُمكنك التقدم للحصول Studiestartsstödالتي یُمكنھا الحصول على دعم بدء الدراسة (
 على الدعم أیضاً لدى بلدیتك.

 

 ما ھو الدعم الدراسي السویدي؟
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لوائح السویدیة.  ل ا لدراسي السویدي بموجب  ا
لدیكما  إذا كان  تم قبول وقت أقصر  قد ی

ا. ً  طفل/أطفال مع
 
 إلى السوید سنة عندما أتیت 20نت تحت سن ك

سنة عندما أتیت إلى  20إذا كنت تحت سن 
ا، قد یكون لك الحق في  السوید للعیش ھن

لمالي إذا كان ا لدراسي   الحصول على الدعم ا
لدیك الحق في اإلقامة في السوید ولدى  • 

لدیك عمل في السوید. اقرأ المزید عن  وا
فقرة حق اإلقامة وما یعادل العمل  ل ا في 

 السابقة.
لح  •  قامة صا لدیك تصریح إ لدیك ولدى وا

لذي  ة بالشخص ا ئل عا ل ا ا إلى لم شمل  ً د ن مست
 یعیش في السوید

لیة أو في  •  ئ عا ل ا لتربیة  ل تم وضعك في بیت 
مؤسسة/إصالحیة بواسطة مصلحة حكومیة 

 سویدیة
یاء أمر في وضع معرضین فیھ  •  لدیك أول

لدین. لوا ا  للخطر بموجب قانون 

من یُمكنھ أن یتم معادلتھ بالمواطن السویدي بموجب 
 قانون االتحاد األوروبي؟

إذا  بالمواطن السویدي  تم معادلتك  مكن أن ی ُ ی
لیة: استوفیت الشروط في أي من تا ل ا لفقرات   ا

 
 تعمل أو عملت في

 السوید
لدان  تم معادلة مواطني إحدى ب مكن أن ی ُ ی

لمنطقة االقتصادیة  االتحاد األوروبي / ا
بالمواطنین السویدیین  األوروبیة أو سویسرا 

نوا موظفین مھاجرین أو أصحاب  إذا كا
 أعمال خاصة مھاجرین في السوید. 

تم اعتبارھم من الموظفین   ولكي ی
المھاجرین أو أصحاب األعمال الخاصة 

المھاجرین، یجب أن یكونوا قد عملوا خالل 
وقت كاف أو عدد ساعات كافیة في األسبوع. 

ثناء یجب علی أ ا مواصلة العمل  ك أیضً
لدراسة. لكي یتم احتساب العمل، یجب أن  ا
لدیك وظیفة في  لدیك وظیفة أو كان  یكون 

السوید. یجب أن تحصل على راتب أو تكون 
قد حصلت على راتب أو تعویض آخر عن 

 عملك. 
لذین یعملون لحسابھم   ا بالنسبة لألشخاص 

الخاص/أصحاب الشركات، یتطلب أن یكون 
لبطاقة الضریبیة لدى  ا  شركتك 

F) F-skattsedel ومسجلة في مصلحة (
). كما یجب Skatteverketالضرائب (

ا أن تكون قد عملت بنشاط في شركتك.  أیضً
أنھوا   لذین  ا قد یكون في إمكان األشخاص 

 عملھم في بعض الحاالت
أو  اإلبقاء على صفتھم كموظفین مھاجرین 

السوید. أصحاب أعمال خاصة مھاجرین في 
بالصفة لفترة محددة مكنك االحتفاظ  ُ ی  عادة ما 

 إذا استوفیت أي مما یلي:
كنت تدرس أو ستدرس ببرنامج دراسي ذو  • 

توجھ مھني وھناك عالقة جوھریة بین 
 عملك في السوید ودراستك.

لعمل بشكل مؤقت بسبب مرض  •  مكنك ا ُ ی ال 
 أو حادثة.

كنت عاطًال عن العمل بشكل غیر إرادي  • 
لتسجیل كباحث عن  في السوید وقمت با

عمل في مكتب العمل السویدي 
)arbetsförmedling.( 

 
كنت قریب لمواطن في إحدى بلدان االتحاد األوروبي / 

 یعمل في السوید المنطقة االقتصادیة األوروبیة أو سویسرا
قارب مواطني إحدى  تم معادلة أ مكن أن ی ُ ی

لمنطقة  لدان االتحاد األوروبي / ا ب
لذین اال ا قتصادیة األوروبیة أو سویسرا 

یعملون كموظفین مھاجرین أو أصحاب 
أعمال خاصة مھاجرین في السوید 

 بالمواطنین السویدیین.
مكن أن یتك اعتبارك قریب إذا كنت:  ُ  ی
 زوج، زوجة، متعایش/متعایشة •

 سنة  21طفل تحت  • 
لحاالت إذا كنت  وفي بعض ا

لدیك في إعالتك •   معتمد على وا
 معتمد على طفلك في إعالتك  •
 

تم اعتبار الشخص المتزوج  لعادة ال ی ا في 
لمتعایش مع مواطن  ا أو  والذي یعیش مع 

 سویدي قریب لمواطن في االتحاد األوروبي.
لمواطن السویدي بالطبع  وھذا ألن ا ال یكون 

ا في تم اعتبار  مھاجًر أنھ قد ی وطنھ. إال 
المواطن السویدي في بعض الحاالت 

قانون االتحاد كموظف  مھاجر بموجب 
إذا قام لتھ  األوروبي  ئ ا إلى جنب مع عا ً ب جن

تقال واستقر في  باستخدام حقھ في حریة االن
لمنطقة  لد آخر من بلدان االتحاد األوربي/ا ب

االقتصادیة األوروبیة أو في سویسرا، وعاد 
 بعد ذلك إلى السوید ویعمل ھنا.

 
 السوید لدیك حق إقامة دائمة في

لدان االتحاد  تم معادلة مواطني ب مكن أن ی ُ ی
لمنطقة االقتصادیة األوروبیة  األوروبي/ا

إذا كانوا حاصلین  بالمواطنین السویدیین، 
قامة دائمة ( إ إذPURعلى حق  ا ) في السوید. 

قانوني في السوید لمدة  ا بشكل  كنت مقیمً
لتوالي، فعادة  ا خمس سنوات على األقل على 

إقامة دائمة ( لدیك حق  ). PURما یكون 
لذین ال یكونون مواطنون في أي  ا األشخاص 

لمنطقة  من بلدان االتحاد األوروبي/ا
قارب لشخص  أنھم أ االقتصادیة األوروبیة إال 

مكن  ُ ی یتم من ھؤالء (غیر سویدي)،  أن 
إذا  المواطنین السویدیین،  ا ب معادلتھم أیضً

لدائمة من  ا حصلوا على بطاقة اإلقامة 
). Migrationsverketمصلحة الھجرة (

ا الحصول على حق اإلقامة  أیضً مكنك  ُ ی كما 
لدائمة ( إذا كنت قریب ألحد مواطني PURا  (

لمنطقة االقتصادیة  االتحاد األوروبي/ا
ا األوروبیة (غیر سویدي) وتعی ً شون مع

قانوني في السوید لمدة خمس سنوات  بشكل 
توالي على األقل. ل ا  على 

قد تحصل في بعض الحاالت على حق  
ُرجى االتصال  ی  . ا ً ق ئم مسب لدا ا اإلقامة 

نات الدراسیة  بالمصلحة المركزیة لإلعا
)CSN.للحصول على مزید من المعلومات ( 
 

 لدیك صفة مقیم دائم
بالموا تم معادلتك  مكن أن ی ُ إذا ی طن السویدي 

 كنت
لد خارج االتحاد األوروبي •   مواطن في ب
 و
إقامة من قبل مصلحة  •  حصلت على تصریح 

لدیك Migrationsverketالھجرة ( ) ألن 
لد آخر  صفة أو في ب مقیم دائم في السوید 

 من بلدان االتحاد األوروبي.
 

 قواعد خاصة
ھناك قواعد خاصة تسري على أطفال 

باحثین الزائرین ل في السوید، وأطفال  ا
لذین یعملون في السوید  ا المواطنین األتراك 
لذین یحملون بطاقات  ا قارب األشخاص  أو أ

في السوید.  زرقاء من االتحاد األوروبي
بالمصلحة المركزیة  ُرجى االتصال  ی

لدراسیة ( ) للحصول على CSNلإلعانات ا
 مزید من المعلومات.

 مزید من المعلومات
لعثور على  مكنك ا ُ لمعلومات ی مزید من ا

لیة  ما ل ا لدراسیة  بشأن المساعدة ا
)studiehjälp لمھنیة ا لدراسة  )، وتعویض ا
)Lärlingsersättning لدراسیة لفة ا لسُ )، وا

)، ودعم بدء studiemedelالمركبة (
لدراسة ( ) على studiestartsstödا

www.csn.se لقراءة ا ا  أیضً مكنك  ُ ی . كما 
تقدم للحصول على ھ ل ا ذه حول كیفیة 

لتحدث  ا إذا كنت ترید  لدراسیة.  المساعدات ا
مع شخص ما في المصلحة المركزیة 

لدراسیة ( مكنك االتصال CSNلإلعانات ا ُ ی  ،(
نا على ھاتف رقم  ام 0771 - 276 000ب ی أ  ،
 .16.30 - 8.00العمل من الساعة 

 
 

 

 بلدان االتحاد األوروبي
بلجیكا، بلغاریا، قبرص، الدنمارك، أستونیا، فنلندا، فرنسا، 

الیونان، أیرلندا، إیطالیا، كرواتیا، التفیا، لیتوانیا، 
لوكسمبورج، مالطا، ھولندا، بولندا، البرتغال، رومانیا، 
سولوفاكیا، سلوفینیا، أسبانیا، المملكة المتحدة، التشیك، 

 .، النمساألمانیا، المجر
 

 بلدان المنطقة االقتصادیة األوروبیة
 .بلدان االتحاد األوروبي وأیسلندا ولیشتنشتاین والنرویج


