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 وحدة االستقبال للدعم المادي 
معاملة لدى  یوجد لدى بلدیة تییرب وحدة الستقبال الشخص الذي یطلب الحصول على الدعم المادي والذي ال یتم التعامل معھ في 

 وحدة االستقبال للدعم المادي. 

یعمل لدى الوحدة سكرتیرین اجتماعیین. یمكن أن تتواصل معنا ھاتفیا للحصول على معلومات عن األمور التي تسري عندما  
 تطلب / تطلبون الحصول على الدعم المادي. 

ة  ـام األربعاء، الساعـدا أی ـة، ما عـالعادی ام األسبوع ـوم من أی ـل ی ـق الھاتف في كـة للتواصل عن طری ـدة مفتوحـالوح
 01 82 21-0293 رقم الھاتف: .10.00 - 09:00

 الدعم المادي 
أو یعیل عائلتھ فبإمكان ھذا الشخص طلب الحصول على المعونة المادیة (سابقا  بالنسبة للشخص الذي ال یستطیع أن یعیل نفسھ بنفسھ 

تمارس الدراسة في المرحلة الثانویة فإن والدیك یتحمال مسؤولیة إعالتك. تنطلق القاعدة  المعونة االجتماعیة). إذا كنت ال تزال 
 الرئیسیة من أن التالمیذ واألشخاص الذین یمارسون العمل في شركات خاصة بھم لیسوا مؤھلین للحصول على الدعم المادي. 

 ع اإلطار القیاسي النموذجي الساري بالنسبة لعموم السوید. یقدم الدعم بشكل فردي ویجب أن یتم التعامل بموضوع الحاجة إلیھ واتبا

إن كل قرار فردي یتعلق بالمعونة المادیة یبنى على أساس التقییم الفردي والتواصل الشخصي مع الموظف المسؤول. عندما تطلب  
 الحصول على المعونة المادیة یقوم السكرتیر االجتماعي بعمل تحقیق. 

ي الحصول على المعونة المادیة ابتداء من الیوم الذي یصل فیھ طلب المعونة المادیة إلى طرف إدارة  یتم التعامل بقضیة الحق ف
 الخدمات االجتماعیة. 

 
 في الحاالت العادیة ال یتم الموافقة على منح المعونة المادیة بأثر رجعي. 

  

 التحقیق

 الطلب القرار 



 

 
 

ئیة أنھ یحق للمرء الحصول على النقود. إنھ یعني  إن تقدیم الطلب المتعلق بالحصول على المعونة المادیة ال یعني بصورة تلقا
 فقط أنھ سیتم البدء في عمل تحقیق للتوصل إلى ما یفید أنھ من حق المرء الحصول على المساعدة المادیة أم ال. 

 
 معلومات للشخص الذي یقدم طلب الحصول على المعونة المادیة أول مرة

 
 الشخص العاطل عن العمل 

وأن تكون باحثا عن العمل بصورة  مكتب العمل أربتس فورمیدلینجن  العمل فیجب أن تكن مسجال لدى إذا كنت عاطال عن 
یجب أن تقدم عرضا یثبت أنك بحثت عن عمل على سبیل المثال عن  للحصول على المعونة   جدید فعالة. عند تقدیم كل طلب 

 .jobbsökarlistaأو الئحة البحث عن عمل   aktivitetsrapportطرق إرفاق تقریر األنشطة 
 

 الشخص المجاز في إجازة مرضیة 
یكون حاصال على شھادة طبیة   فیجب أن في حالة مرض الشخص أو إذا لم یكن قادرا على ممارسة العمل في سوق العمل 

 ساریة المفعول. 
 

 الشخص المجاز في إجازة الوالدین 
أیام في األسبوع على مستوى النقدیة   7بالنسبة للشخص المجاز في إجازة الوالدین فیجب أن یحصل على نقدیة الوالدین 

المرضیة خالل الفترة التي تطلب عنھا الحصول على المعونة المادیة. قبل بلوغ الطفل سنة واحدة من العمر یجب أن تكون  
 طفال وبدأت البحث عن عمل. قد طلبت الحصول على مكان في نظام رعایة األ 

 
 الشخص الذي یمارس الدراسة 

. بصورة عامة ال  CSNإذا كنت تمارس الدراسة فیتطلب األمر أن یتم إعالتك عن طریق اللجنة المركزیة للمعوة الدراسیة 
عة أو المعاھد  تعتبر مؤھال للحصول على المعونة المادیة إذا كنت تمارس الدراسة على مستوى المرحلة الثانویة أو الجام 

العلیا. بصورة عامة یسري تقدیم طلب الحصول على عمل قبیل اإلجازات الدراسیة بوقت كاف، مما یعني بضعة أشھر قبل  
 نھایة الفصل الدراسي. 

 
 د الشخص المتقاع

سنة أو أكثر وتحصل على معاش التقاعد ولكنھ ال یكفي لكي تستطیع إعالة نفسك فیجب علیك أن   65إذا كان عمرك یبلغ 
بھذا الشأن. بإمكانك أن تطلب لدى سلطة التقاعد الحصول على معونة   Pensionsmyndighetenتراجع سلطة التقاعد 

 دعم إعالة كبار السن.  
 

 شخصین متزوجین أو متعایشین سویا 
لمتزوجین أو المتعایشین سویا أو المقیمین في مكانین مختلفین فبإمكانھم تقدیم طلب الحصول على المعونة  بالنسبة للشخصین ا

 المادیة بصورة مشتركة. 
 

 طلب الحصول على أشكال المعونات والتعویضات األخرى في المقام األول 
بالتحقق من إمكانیة الحصول على أشكال أخرى  قبل أن تطلب الحصول على المعونة المادیة فیجب أن تقوم في المقام األول 

من الدخل. على سبیل المثال یمكن أن یكون ذلك على شكل تعویضات من صندوق البطالة عن العمل، صندوق ألفا كاّسان أو  
 مكتب التأمینات العامة فورسیكرینجس كاّسان. 

  



 

 أشكال الدخل والممتلكات الخاصة 
والممتلكات یجب التصریح عنھا عند تقدیم الطلب المتعلق بالحصول على المعونة المادیة، على سبیل  إن جمیع أشكال الدخل  

 : ما یلي المث ال
 

 lön المرتب •
 arvode التعویض عن عمل •
 aktivitetsstödدعم األنشطة  •
 barnbidragنقدیة الطفل  •
 studiebidragالمعونة الدراسیة   •
 underhållsstödدعم الحضانة   •
 bostadsbidragعالوة السكن   •
 sjukersättningتعویض المرض   •
 aktivitetsersättningتعویض األنشطة   •
 sjukpenningالنقدیة المرضیة   •
 föräldrapenningنقدیة الوالدین   •
 vårdbidragنقدیة الرعایة   •
 studiemedelالنقدیة الدراسیة المركبة   •
 pensionمعاش التقاعد   •
 skatteåterbäringائضة  الضریبة الف •
 vinsterاألرباح   •
 gåvorالھبات   •
 skadestånd från försäkringsbolagالتعویضات من شركات التأمین   •
 insättningar på kontoایداعات في الحسابات   •
 

 الممتلكات مثل العربات والعقارات
على أساس بعض الشروط الخاصة یمكن أن یحق للشخص ملكیة سیارة والحصول في الوقت نفسھ على المعونة  
المادیة. یتم دائما عمل تقییم فردي وفي بعض األحیان یطلب من المرء أن یقوم ببیع السیارة أو أي عربة أخرى 

إذا كنت تملك  تبر القیمة كدخل بالنسبة لك.  یملكھا. إذا كنت تملك ممتلكات یسھل بیعھا، مثال سیارة، فیمكن أن تع
 عقارات فیمكن أن تحصل على فترة مھلة التصرف لكي تتمكن من بیع العقار. 

 
 تبدیل المسكن

عند استبدال المسكن بحیث تصبح تكالیف السكن أعلى فإن القاعدة األساسیة تنطلق من الموافقة على تكلفة السكن  
 السابق األرخص. 

 
 والصنادیق المالیة واألسھم والشركاتاالدخار 

إذا كان یوجد لدیك حصة ادخار من أي شكل من األشكال أو ممتلكات فیجب أن یتم استخدامھا أوال إلعالة نفسك في  
 المقام األول. 

 
 األموال الفائضة

یعني ما یلي:  أنت تتحمل بنفسك مسؤولیة تخطیط وضعك المادي عندما تطلب الحصول على المعونة المادیة. إن ھذا  
  –أي ما یسمى فائض عن الحد القیاسي    –إذا كان یوجد لدیك أي شكل من أشكال الدخل تزید عن اإلطار القیاسي  

 فیجب أن تقوم بادخار ھذه النقود لالحتیاجات المستقبلیة. 



 

 الطعن في القرار 
لك أن تطعن في ذلك القرار. إذا  إذا كنت غیر راض عن القرار الذي اتخذتھ إدارة الخدمات االجتماعیة فإنھ یحق  
 كنت بحاجة إلى المساعدة في الطعن تواصل مع الموظف المسؤول عن معاملتك. 

 
 المعلومات الخاطئة

یجب التصریح عن جمیع أشكال الدخل وأیضا التغیرات التي تحدث في الوضع المادي. في حالة االشتباه باالحتیال  
 الحتیال على المعونات ویمكن أن یتم إلزام الشخص بإعادة تسدید المبالغ. یتم عمل بالغ لدى الشرطة یتعلق بجریمة ا

 
 في حاالت الطلبات المتكررة

من كل شھر وذلك عن   20 - 15یجب أن تقوم آنذاك بتقدیم استمارة طلب مملوءة بصورة تامة وكاملة ما بین یوم  
 الشھر القادم وأرفق أیضا: 

ووصل دفع أجرة المسكن وأیضا فاتورة الكھرباء عن الشھر    توالمصروفامستندات تتعلق بجمیع أشكال الدخل  
 وأیضا تقریر الحضور للشغل الذي تمارسھ. المفعول  الفائت والئحة البحث عن عمل أو شھادة طبیة ساریة  

 
 مثال:  

وز). امأل  وترید أن تقدم طلب الحصول على المعونة المادیة لشھر یولیو (تمیونیو (حزیران)   15تاریخ الیوم ھو  
االستمارة واكتب شھر یولیو (تموز) في استمارة الطلب. صّرح عن جمیع األعمال التي قدمت كلبات للحصول علیھا  

 في شھر یونیو (حزیران) وأیضا المصاریف وأشكال الدخل لشھر یونیو (حزیران). 
 
 

 للشخص الذي یوجد لدیھ موظف مسؤول عن معاملتھ
 مواعید االتصال الھاتفي

یكون وقت   10.00إلى الساعة   09.00في كل یوم من أیام األسبوع العادیة، ما عدا یوم األربعاء ما بین الساعة  
التواصل الھاتفي للموظف المسؤول عن الدعم المادي لك، وعندھا بإمكان الشخص الذي توجد لدیھ معاملة ساریة أن  

 یتصل ھاتفیا. 
 

 وحدة الدعم المادي
 عنوان الزیارة:  
Torggatan 4  تییرب4(توري جاتان ،( 

 00 80 21-0293رقم ھاتف المقسم:  
 (مكتب االستقبال).  16:00 - 07:30مواعید االفتتاح: أیام األسبوع العادیة التي ال تضم یوم عطلة رسمیة  

 تتوفر في مكتب االستقبال إمكانیة االستنساخ وطباعة المستندات. 
  



 

 الحصول على الدعم الماديالخدمة االلكترونیة لطلبات 
 

 الدعم المادي عن طریق الخدمة االلكترونیة
 لدعم المادي.  المتكررة التي تتعلق باالساریة  تسري ھذه اإلمكانیة للشخص / األشخاص من ذوي المعامالت  

 : تحتاج / تحتاجون إلى ما یلي 
 

 المعاملة قد بدأ الخدمة االلكترونیة إجراء ساري للحصول على الدعم المادي وأن الموظف المسؤول عن   •
 bank-idساریة المفعول أو بطاقة الھویة البنكیة    e-legitimationبطاقة ھویة الكترونیة   •
 أن یكون المرء مسجال في سجل األحوال المدنیة كمقیم في بلدیة تییرب  •
 جھاز كومبیوتر، لوح الكتروني أو جھاز ھاتف •

 
یجب أن ترفق المستندات التي تثبت معلوماتك. یمكن أن تقوم بتصویر المستندات بكامیرا الھاتف الجوال أو عن  

 وترفقھا.  PDFطریق ملف بي دي اف  
 

 تسجیل الدخول باستخدام الھویة االلكترونیة  

الكترونیة ألنكم ستقومون  أنت وزوجتك / زوجك والشریك الحیاتي أو الشخص الذي تتعایش معھ بحاجة إلى ھویة  
سویا بتقدیم طلب الحصول على المعونة المادیة سویا ویجب أن یقوم كال الشخصین بالتوقیع على الطلب عندما  

 یكون جاھزا. 
 
إذا لم یكن یوجد لدیك ھویة الكترونیة من السابق فبإمكانك / بإمكانكم تدبیر ذلك عن طریق البنك. اقرأ المزید عن    

 ونیة على موقع اإلنترنت الخاص بمصلحة الضرائب سكاتیفاركت. الھویة االلكتر
 

تتحمل/تتحملون مسؤولیة كون معلوماتك / معلوماتكم صحیحة. إن تقدیم معلومات خاطئة یمكن أن یكون احتیال  
 على المعونات ویؤدي إلى عمل بالغ لدى الشطة عن الشخص الذي یرتكب ذلك. 

 
 E-ansökan الطلب االلكتروني

عند إرسال طلب فترة الشھر  المرء تقدیم طلب الحصول على المعونة المادیة الكترونیا مرة واحدة كل شھر.  بإمكان  
یوما قبل بدء فترة الشھر   15الواحد یتم إغالق الطلب االلكتروني الستقبال طلبات جدیدة. یفتح الطلب من جدید  

 القادم. 
 

والمصروفات التي تحتاجھا للطلب، قبل أن تكبس على الرابط. تلزم المستندات  اجمع المعلومات عن أشكال الدخل  
 إلثبات أشكال الدخل والمصاریف في الطلب. 

 
 
 
 
 
 
 

 الترجمة والتعریب: نائل یوسف طوقان، مترجم قانوني محلف
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	الشخص المتقاعد
	إذا كان عمرك يبلغ 65 سنة أو أكثر وتحصل على معاش التقاعد ولكنه لا يكفي لكي تستطيع إعالة نفسك فيجب عليك أن تراجع سلطة التقاعد Pensionsmyndigheten بهذا الشأن. بإمكانك أن تطلب لدى سلطة التقاعد الحصول على معونة دعم إعالة كبار السن. 
	شخصين متزوجين أو متعايشين سويا
	بالنسبة للشخصين المتزوجين أو المتعايشين سويا أو المقيمين في مكانين مختلفين فبإمكانهم تقديم طلب الحصول على المعونة المادية بصورة مشتركة.
	طلب الحصول على أشكال المعونات والتعويضات الأخرى في المقام الأول
	قبل أن تطلب الحصول على المعونة المادية فيجب أن تقوم في المقام الأول بالتحقق من إمكانية الحصول على أشكال أخرى من الدخل. على سبيل المثال يمكن أن يكون ذلك على شكل تعويضات من صندوق البطالة عن العمل، صندوق ألفا كاسّان أو مكتب التأمينات العامة فورسيكرينجس كاسّان.
	أشكال الدخل والممتلكات الخاصة
	إن جميع أشكال الدخل والممتلكات يجب التصريح عنها عند تقديم الطلب المتعلق بالحصول على المعونة المادية، على سبيل المثال ما يلي:
	• المرتب lön
	• التعويض عن عمل arvode
	• دعم الأنشطة aktivitetsstöd
	• نقدية الطفل barnbidrag
	• المعونة الدراسية studiebidrag
	• دعم الحضانة underhållsstöd
	• علاوة السكن bostadsbidrag
	• تعويض المرض sjukersättning
	• تعويض الأنشطة aktivitetsersättning
	• النقدية المرضية sjukpenning
	• نقدية الوالدين föräldrapenning
	• نقدية الرعاية vårdbidrag
	• النقدية الدراسية المركبة studiemedel
	• معاش التقاعد pension
	• الضريبة الفائضة skatteåterbäring
	• الأرباح vinster
	• الهبات gåvor
	• التعويضات من شركات التأمين skadestånd från försäkringsbolag
	• ايداعات في الحسابات insättningar på konto
	الممتلكات مثل العربات والعقارات
	على أساس بعض الشروط الخاصة يمكن أن يحق للشخص ملكية سيارة والحصول في الوقت نفسه على المعونة المادية. يتم دائما عمل تقييم فردي وفي بعض الأحيان يطلب من المرء أن يقوم ببيع السيارة أو أي عربة أخرى يملكها. إذا كنت تملك ممتلكات يسهل بيعها، مثلا سيارة، فيمكن أن تعتبر القيمة كدخل بالنسبة لك. إذا كنت تملك عقارات فيمكن أن تحصل على فترة مهلة التصرف لكي تتمكن من بيع العقار.
	تبديل المسكن
	عند استبدال المسكن بحيث تصبح تكاليف السكن أعلى فإن القاعدة الأساسية تنطلق من الموافقة على تكلفة السكن السابق الأرخص.
	الادخار والصناديق المالية والأسهم والشركات
	إذا كان يوجد لديك حصة ادخار من أي شكل من الأشكال أو ممتلكات فيجب أن يتم استخدامها أولا لإعالة نفسك في المقام الأول.
	الأموال الفائضة
	أنت تتحمل بنفسك مسؤولية تخطيط وضعك المادي عندما تطلب الحصول على المعونة المادية. إن هذا يعني ما يلي: إذا كان يوجد لديك أي شكل من أشكال الدخل تزيد عن الإطار القياسي – أي ما يسمى فائض عن الحد القياسي – فيجب أن تقوم بادخار هذه النقود للاحتياجات المستقبلية.
	الطعن في القرار
	إذا كنت غير راض عن القرار الذي اتخذته إدارة الخدمات الاجتماعية فإنه يحق لك أن تطعن في ذلك القرار. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في الطعن تواصل مع الموظف المسؤول عن معاملتك.
	المعلومات الخاطئة
	يجب التصريح عن جميع أشكال الدخل وأيضا التغيرات التي تحدث في الوضع المادي. في حالة الاشتباه بالاحتيال يتم عمل بلاغ لدى الشرطة يتعلق بجريمة الاحتيال على المعونات ويمكن أن يتم إلزام الشخص بإعادة تسديد المبالغ.
	في حالات الطلبات المتكررة
	يجب أن تقوم آنذاك بتقديم استمارة طلب مملوءة بصورة تامة وكاملة ما بين يوم 15 - 20 من كل شهر وذلك عن الشهر القادم وأرفق أيضا:
	مستندات تتعلق بجميع أشكال الدخل والمصروفات ووصل دفع أجرة المسكن وأيضا فاتورة الكهرباء عن الشهر الفائت ولائحة البحث عن عمل أو شهادة طبية سارية المفعول وأيضا تقرير الحضور للشغل الذي تمارسه.
	مثال: 
	تاريخ اليوم هو 15 يونيو (حزيران) وتريد أن تقدم طلب الحصول على المعونة المادية لشهر يوليو (تموز). املأ الاستمارة واكتب شهر يوليو (تموز) في استمارة الطلب. صرّح عن جميع الأعمال التي قدمت كلبات للحصول عليها في شهر يونيو (حزيران) وأيضا المصاريف وأشكال الدخل لشهر يونيو (حزيران).
	للشخص الذي يوجد لديه موظف مسؤول عن معاملته
	مواعيد الاتصال الهاتفي
	في كل يوم من أيام الأسبوع العادية، ما عدا يوم الأربعاء ما بين الساعة 09.00 إلى الساعة 10.00 يكون وقت التواصل الهاتفي للموظف المسؤول عن الدعم المادي لك، وعندها بإمكان الشخص الذي توجد لديه معاملة سارية أن يتصل هاتفيا.
	وحدة الدعم المادي
	عنوان الزيارة: 
	Torggatan 4 (توري جاتان 4)، تييرب
	رقم هاتف المقسم: 0293-21 80 00
	مواعيد الافتتاح: أيام الأسبوع العادية التي لا تضم يوم عطلة رسمية 07:30 - 16:00 (مكتب الاستقبال).
	تتوفر في مكتب الاستقبال إمكانية الاستنساخ وطباعة المستندات.
	الخدمة الالكترونية لطلبات الحصول على الدعم المادي
	الدعم المادي عن طريق الخدمة الالكترونية
	تسري هذه الإمكانية للشخص / الأشخاص من ذوي المعاملات السارية المتكررة التي تتعلق بالدعم المادي. 
	تحتاج / تحتاجون إلى ما يلي:
	 إجراء ساري للحصول على الدعم المادي وأن الموظف المسؤول عن المعاملة قد بدأ الخدمة الالكترونية
	 بطاقة هوية الكترونية e-legitimation سارية المفعول أو بطاقة الهوية البنكية bank-id
	 أن يكون المرء مسجلا في سجل الأحوال المدنية كمقيم في بلدية تييرب
	 جهاز كومبيوتر، لوح الكتروني أو جهاز هاتف
	يجب أن ترفق المستندات التي تثبت معلوماتك. يمكن أن تقوم بتصوير المستندات بكاميرا الهاتف الجوال أو عن طريق ملف بي دي اف PDF وترفقها.
	تسجيل الدخول باستخدام الهوية الالكترونية
	أنت وزوجتك / زوجك والشريك الحياتي أو الشخص الذي تتعايش معه بحاجة إلى هوية الكترونية لأنكم ستقومون سويا بتقديم طلب الحصول على المعونة المادية سويا ويجب أن يقوم كلا الشخصين بالتوقيع على الطلب عندما يكون جاهزا.
	 إذا لم يكن يوجد لديك هوية الكترونية من السابق فبإمكانك / بإمكانكم تدبير ذلك عن طريق البنك. اقرأ المزيد عن الهوية الالكترونية على موقع الإنترنت الخاص بمصلحة الضرائب سكاتيفاركت.
	تتحمل/تتحملون مسؤولية كون معلوماتك / معلوماتكم صحيحة. إن تقديم معلومات خاطئة يمكن أن يكون احتيال على المعونات ويؤدي إلى عمل بلاغ لدى الشطة عن الشخص الذي يرتكب ذلك.
	الطلب الالكتروني E-ansökan
	بإمكان المرء تقديم طلب الحصول على المعونة المادية الكترونيا مرة واحدة كل شهر. عند إرسال طلب فترة الشهر الواحد يتم إغلاق الطلب الالكتروني لاستقبال طلبات جديدة. يفتح الطلب من جديد 15 يوما قبل بدء فترة الشهر القادم.
	اجمع المعلومات عن أشكال الدخل والمصروفات التي تحتاجها للطلب، قبل أن تكبس على الرابط. تلزم المستندات لإثبات أشكال الدخل والمصاريف في الطلب.
	الترجمة والتعريب: نائل يوسف طوقان، مترجم قانوني محلف
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