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إن كنت عاطآل عن العمل

إن كنت عاطالً عن العمل

قرض لرخصة السياقة  -مساعدة في طريقك
للحصول على عمل
إن كنت عاطالً عن العمل وتستوفي لديك شروطا ً معينة فيمكنك الحصول على قرض
من  CSNللحصول على رخصة السياقة .عدد كبير من أرباب العمل يشترطون اليوم
من الذين يتقدمون بطلب وظيفة أن يكون لديهم رخصة سياقة ،وهذا يسهل فرص
الحصول على عمل.

مبلغ األموال التي يمكنك اقتراضها
يمكنك اقتراض  15,000كرونه كحد أقصى .يتم الدفع جزئياً 5,000 ،كرونه كل مرة .لكي
يمكنك اقتراض أموال لرخصة السياقة فيجب أن يوافق مجلس إدارة النقل
( )Transportstyrelsenعلى مدرسة تعليم السياقة التي ستذهب إليها.

من الذي يمكنه اقتراض أموال لرخصة السياقة؟
لكي يكون لك الحق في اقتراض أموال لرخصة السياقة يجب أن تكون عاطالً عن العمل
وعمرك  47-18سنة .تختلف الشروط بنا ًء على كون عمرك  24-18سنة أو  47-25سنة
(انظر كافة الظروف في الصفحة التالية) .ينطبق القرض على رخصة السياقة السويدية من فئة
 ،Bأي رخصة سيارة خاصة وشاحنة خفيفة.
كما يوجد اآلن مشروع لمنح قرض رخصة السياقة لليافعين الذين ليسوا عاطلين عن العمل.
يتعلق األمر باليافعين في عمر  20-19سنة الذين أنهوا المدرسة الثانوية .قد يصبح المشروع
حقيقة في عام  2019وفي تلك الحالة تتخذ الحكومة قرارا ً عن ذلك.

كيفية تقديم الطلب
يمكنك تقديم طلب قرض رخصة السياقة في  Mina sidorعلى الموقع  .csn.seعندما
تحصل على القرار من  CSNيمكنك أن تطلب أول دفع ،ألن ذلك ال يتم بصورة تلقائية .لكي
يمكنك الحصول على األموال يجب على مدرسة تعليم السياقة أن تقدم تقريرا ً ل CSNعلى أنك
مسجالً لديها .ثم تقوم مدرسة تعليم السياقة بتقديم تقرير عن النفقات الخاصة بك ل،CSN
ويمكنك بعد ذلك طلب الدفع شيئا ً فشيئاً.

يجب سداد القرض
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فيما بعد يجب إعادة دفع القرض .كما أن  CSNيأخذ فائدة على مبلغ القرض .تدفع عادة 300
كرونه في الشهر .يعني ذلك أنك لو اقترضت  15,000كرونه فتحتاج إلى أكثر من  4سنوات
لسداد القرض .يمكن بالطبع سداد المبلغ في وقت أقصر إن رغبت في ذلك.

نحن نُمكنك من الدراسة
www.csn.se

صفحة
 1من 2

هل تريد معرفة المزيد؟ اطلع على
الموقع csn.se/korkortslan
أو اتصل بنا هاتفيا ً بالرقم
.0771-276000
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شروط الحصول على قرض رخصة السياقة
الباحثين عن عمل في عمر  24-18سنة

يجب أن تكون مسجالً كباحث عن عمل في مكتب العمل.
كما يجب أن تستوفي أحد الشرطين:




تساهم في برنامج ضمان عمل وتطور أو في ضمان العمل للشباب في
مكتب العمل .يجب أن تكون مسجالً في البرنامج في يوم وصول طلبك
إلى . CSN
شاركتَ في برنامج ترسيخي لدى مكتب العمل أو كانت لديك خطة
ترسيخية خالل ثالثة أشهر متواصلة على األقل لغاية اليوم السابق
لوصول طلبك إلى . CSN

الباحثين عن عمل في عمر  47-25سنة

يجب أن تكون مسجالً كباحث عن عمل في مكتب العمل ،وذلك خالل ثالثة أشهر متواصلة على
األقل لغاية اليوم السابق لوصول طلبك إلى  . CSNكما يجب أن تستوفي أحد الشرطين:



كنتَ عاطالً عن العمل أثناء كافة الفترة.
كنتَ ساهمت في برنامج سياسة سوق العمل أو كانت لديك خطة ترسيخية
أثناء كافة الفترة.
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