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من الذي یحق لھ الحصول على القرض 

 غرض؟ وألي
یستطیع الالجئون وبعض األجانب اآلخرون تقدیم طلب 

الحصول على قرض التجھیزات المنزلیة. ومن أجل 
الحصول على ھذا القرض، یتوجب علیك أن تكون 
مشموالً بنظام استقبال الالجئین التابع للبلدیة، أو أن 
تكون مسجالً بمكتب العمل ولك الحق في تعویض 

الترسیخ. كما یجب أن تكون قد تجاوزت سن 
لى من عندما تم استقبالك في المرة األو سنة، 18
 .البلدیات إحدى قبل

والقرض مخصص لشراء تجھیزات المطبخ  
ال یمكن استعمال نقود القرض لتسدید  واألثاث وغیرھما.

 .تكالیف الطعام أو أجرة السكن مثالً 

 متى یستطیع المرء الحصول على القرض؟
یجب أن تقوم بتقدیم طلب الحصول على القرض خالل 

استقبالك ألول مرة سنتین كآخر أجل ابتداء من تاریخ 
یسري ھذا أیضا عندما تطلب الحصول  في البلدیة.

 .قرض تكمیلي خاص بطلب سابق على

كم ھو حجم القرض الذي أستطیع طلب 
 علیھ؟ الحصول

من بین ما یعتمد علیھ حجم القرض الذي یمكنك أن 
تحصل علیھ، ھناك حجم األسرة وعدد األوالد وما إذا 

ثثا وكذلك إذا كنت تأجر كان السكن مؤثثاً أو غیر مؤ
 المنزل كنزیل.ً یمكنك دائماً أن تقترض مبلغاً یقل عن

الحد األقصى. الزوجان أو المتعاشران اللذان یتقدمان 
وبالتالي یصیران معاً  معاً للحصول على ھذا القرض.

وبشكل تضامني مسؤولین عن تسدید القرض. وھذه 
تى المسؤولیة المشتركة سوف تضل ساریة المفعول ح
إذا حدث فراق بینكما وانتقلتما للعیش خارج البیت 

 .العائلي في ما بعد
 

 السكن غیر المؤثث عدد األشخاص 
المبلغ  الحد األقصى

 بالكرونة

السكن 
 المؤثث/نزیل

   

 000 5 000 10 شخص بالغ 1
 000 5 000 20  طفل 1 شخص بالغ + 1
 000 5 000 25 طفلین 2شخص بالغ +  1
 000 5 000 30 أطفال  3شخص بالغ +  1
 شخص بالغ + 1
 000 5 000 35 أطفال أو أكثر 4
 000 5 000 15 شخصین بالغین 2
 شخصین بالغین +  2
 000 5 000 25 طفل  1
 شخصین بالغین +  2
 000 5 000 30 طفلین  2
 شخصین بالغین +  2
 000 5 000 35 أطفال أو أكثر 3

   

 كیف أقدم الطلب؟
أبسط طریقة لك ھي تقدیم طلبك عن طریق طلب 

المساعدة من الموظف المسؤول عن قضیتك في مكتب 
 العمل أو بمركز استقبال الالجئین في بلدیتك. 

ویقوم الموظف المسؤول عن قضیتك على تعبئة  
طلبك وتزویدك بمعلومات عن القواعد الخاصة 

ن قضیتك بإرسال بالقرض. ویقوم الموظف المسؤول ع
طلبك بعد ذلك إلى المصلحة المركزیة لإلعانات 

 الدراسیة.

لقد حصلُت سابقاً على قرض، ھل أستطیع أن 
 أقترض المزید؟

 یمكنك تقدیم طلب الحصول على قرض إضافي إذا
اقترضت سابقا مبلغ أقل من المبلغ الذي لدیك  • 

 فیھ. الحق
 انتقلت من سكن مؤثث إلى سكن غیر مؤثث •
 رزقت العائلة بأطفال ولدوا في السوید •
وفد إلى السوید قریب من الدرجة األولى، ھو كذلك  •

مشمول بنظام استقبال الالجئین التابع للبلدیة، أو 
استفاد من تعویض اإلدماج. یندرج تحت مسمى 

القریب من الدرجة األولى الزوج والزوجة والعشیر 
 نة. س 21واألطفال الذین ال تتجاوز أعمارھم 

 
إذا اقترضت رفقة زوجك أو زوجتك أو عشیرك، فإنكما 

 معاً تكونان مسؤولین عن تسدید كامل القرض.

 رسم جدولة القرض
ویتم خصم تلقائیاً من القرض الممنوح رسم جدولة 

كرونة. أّما بالنسبة للقرض  300القرض، ومقداره 
 كرونة. 100مقدار ھذا الرسم ھو  التكمیلي فإن

 دفع مبلغ القرض لك؟ عملیةكیف تتم 
تقوم المصلحة المركزیة للدعم المدرسي بدفع القرض 

. یمكن أن تُصرف  Swedbankعن طریق سویدبانك 
. استمارة الدفع أو عبر حسابك المصرفيلك النقود عبر 

یمكن أن یكون حساباً في سویدبناك أو بنك آخر. 
المصرفي، یجب  أجل أن تودع النقود في حسابك ومن

علیك االتصال بسویدبانك وإبالغھم عن رقم الحساب 
 المصرفي الذي ترید أن تودع النقود فیھ. 

 متى یبدأ تسدید القرض؟
تبدأ بتسدید القرض بعد سنتین من تاریخ استالمك ألول 

دفعة منھ. وتستغرق مدة تسدید القرض من سنة إلى سبع 
 العادیة.سنوات، إذا كنت تسدده حسب خطة التسدید 

 كیف یتم حساب الفائدة المالیة على القرض؟
یتم حساب الفائدة المالیة مباشرة عندما یدفع لك القرض 
األول. تضاف الفائدة المالیة للسنتین األولیین على الدین 
في الیوم الذي علیك أن تبدأ بالتسدید بعد سنتین. یجري 

ي بعد ذلك حساب الفائدة الجاریة على المبلغ اإلجمال
، www.csn.seالجدید. على الموقع اإللكتروني: 

یمكنك أن تطلع على نسبة الفائدة المالیة لكل سنة. 
 الحكومة ھي التي تحدد الفائدة المالیة.

 كیف یتم تسدید القرض؟
بعد سنتین، ترسل لك المصلحة المركزیة للدعم 

ى. تقوم بتسدید المدرسي بطاقات التسدید األول
عادة كل شھر. الحجم الذي تسدده مبني  القرض

حجم قرضك. في حالة ما إذا لم تسدد في  على
 المحددة، نرسل لك إشعار تذكیر. اآلجال

 القیام بالتسدید اإلضافي؟ یمكننيھل 
یمكنك أن تبدأ بالتسدید في السنتین األولیین إذا كنت 

إضافي،  ترغب في ذلك. یمكنك كذلك القیام بتسدید
 تسدد الدین الذي علیك في وقت أسرع. كي

 أفعل إن لم أستطع التسدید؟ أنما ذا یمكنني 
یمكن للشخص الذي ال یستطیع الدفع بسبب ضعف دخلھ 
أن یطلب تخفیض حجم التسدید(تسدید مخفض) أو تأجیل 
التسدید(تسدید مؤجل). إن حجم األسرة والدخل السنوي 

ن من الممكن أن تحصل ھما اللذان یحددان ما إذا كا
تخفیض أو تأجیل في التسدید. ویتم الموافقة على  على

تخفیض حجم التسدید أو التأجیل فقط عن فترة سنة 
تقویمیة واحدة كل مرة. تحتسب الفائدة المالیة حتى 

كنت ال تسدد. بالتالي، یرتفع دینك إذا أجلت التسدید.  إذا
أخرى تسري كنت ال تقیم في السوید، فھناك قواعد  إذا

على التأجیل. یمكن للمصلحة المركزیة للدعم الدراسي 
 تطلعك أكثر على ھذه القواعد. أن

 الذمة من الدین كلیة؟ تبرئةھل یمكن 
یمكن شطب القرض إذا حكمت المصلحة المركزیة 

للدعم الدراسي بأن المقتِرض عاجز عن سداد القرض 
رض البعید. قد یكون ذلك مثالً بسبب الم على المدى

المزمن أو كبر السن مع انخفاض الدخل. أما في حال 
 الوفاة یتم شطب القرض بشكل تلقائي.

 موقعنا على اإلنترنت 
، تجد المزید www.csn.seعلى موقعنا اإللكتروني: 

 من المعلومات بخصوص قرض التجھیزات المنزلیة.
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http://www.csn.se/
http://www.csn.se/


 العنوانتغییر 
االنتقال داخل السوید، یجب التبلیغ عن تغییر في حال 

). Folkbokföringenالعنوان إلى مكتب قید النفوس (
یستحسن أیضاً أن تبلغ المصلحة المركزیة للدعم 

الدراسي بذلك. یجب علیك اإلبالغ فوراً عن العنوان 
الجدید خارج السوید إلى اللجنة المركزیة للدعم 

العنوان من المصلحة  الدراسي. یمكن طلب بطاقة تغییر
 المركزیة للدعم الدراسي.

 للمزید من المعلومات
 یمكن الحصول على المزید من المعلومات 

  عن طریق:
CSN, Hemutrustningslån, 

851 82 SUNDSVALL 
 0771 - 276 100رقم الھاتف: 

 12.00–9.00أوقات المكالمات الھاتفیة: 
 060 - 18 60 06رقم التیلیفاكس: 

 hemutrustningslan@csn.seإللكتروني: البرید ا
 www.csn.seالموقع اإللكتروني: 
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 الصورانیة، الصومالیة، الروسیة، البشتویة،الفارسیة، الكرمانجیة، الفرنسیة،
 سیمنتكس شركة بالترجمة قامت. التجرینیة
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