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 (a-kassanالتعويض من صندوق البطالة عن العمل )

 عن العمل
ً
 معلومات حول التعويض املالي عندما تكون عاطال

 

يمكنك أن تحصل على تعويض من صندوق البطالة خالل الفترة التي تبحث فيها عن عمل. ويعّوضك هذا التعويض 

لى التعويض، يجب استيفاء شروط عن جزء من الدخل الذي كنت ستتقاضاه لو أنك كنت تعمل. وللحصول ع

 في أحد صناديق البطالة عن العمل ملدة ال تقّل عن سنة واحدة. 
ً
معينة. وتحصل على تعويض أكبر إذا كنت عضوا

 في أحد صناديق البطالة عن العمل.
ً
 ويمكنك أن تحصل على تعويض حتى ولو لم تكن عضوا

 

 في أحد صناديق البطالة عن العمل، صندوق بطالة في مختلف املجاالت املهنية. و  28هناك 
ً
إذا لم تكن عضوا

 فيه.
ً
 فيمكنك أن تتصل بصندوق البطالة الذي ترغب أن تكون عضوا

 

أو في املوقع:  www.samorg.org/om-arbetsloshetsforsakringenاقرأ املزيد في املوقع: 

www.arbetsformedlingen.se/a-kassa. 

 

 على تعويض؟ما هي الشروط الالزمة لكي أحصل 

 أن تستوفي الشرط األساس ي. وهذا يعني 
ً
لكي تحصل على تعويض من صندوق البطالة عن العمل، يجب عليك أوال

 أنه يجب عليك:

 عن عمل 
ً
 أن تسّجل نفسك لدى مكتب العمل بوصفك باحثا

  ل ساعة عمل على األق 17ساعات على األقل في كل يوم عمل، وفي املتوسط  3أن تستطيع العمل ملدة

 باألسبوع لدى أحد أرباب العمل 

  على العمل بدون أن 
ً
وفيما عدا ذلك، أن تضع نفسك تحت تصرف سوق العمل، أي أن تكون عازما

 يكون لديك عائق يمنعك عن ذلك

 أن تستوفي شروط العمل. وهذا يعني أن تكون قد عملت لفترة كافية. اتصْل بصندوق البطالة عن 
ً
يجب عليك أيضا

 فيه، وتقّدم إليه بطلب الحصول على تعويض البطالة عن العمل الذي أن
ً
ت عضو فيه، أو تنوي أن تكون عضوا

 العمل.

 ما الذي يجب علّي أن أفعله خالل فترة حصولي على التعويض؟

خالل فترة حصولك على تعويض من صندوق البطالة عن العمل، من املهم أن تبحث عن عمل على النحو الذي 

 ف املسؤول عنك في مكتب العمل. وهذا يعني أنه يجب عليك:اتفقت عليه مع املوظ

 أن تقوم بإعداد خطة عمل مع املوظف املسؤول عنك في مكتب العمل 

 بما قمت به من خطوات عملية للبحث عن عمل إلى مكتب العمل في الوقت املحدد 
ً
 أن تقّدم تقريرا

 لتي يتعاون مكتب العمل معها، في أن تزور أو تتصل بمكتب العمل أو الشركات واملنظمات األخرى ا

 األوقات التي اتفقتم عليها

 أن تبحث عن األعمال التي نرى نحن أنها مالئمة وأنها تناسبك بشكل جيد 

 أن تبحث عن األعمال األخرى التي ترى أنت أنها تناسبك بشكل جيد. 
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 أن ال تمّدد فترة البطالة عن العمل من خالل:
ً
 من املهم أيضا

  
ً
 مناسبا

ً
 رفضك عمال

 تصّرفك على نحو ال يؤدي إلى توظيفك 

 .رفضك املشاركة في أحد برامج سياسة سوق العمل حيث تحصل على دعم املشاركة باألنشطة 

 

 في بطالتك عن العمل من خالل:
ً
 أن تكون سببا

ً
 ال يحق لك أيضا

  عملك بدون مبرر مقبول  ككتر 

 تصّرفك على نحو يؤدي إلى إنهاء عملك 

 أحد برامج سياسة سوق العمل حيث تحصل على دعم املشاركة باألنشطة تركك 

  ْصلك عن أحد برامج سياسة سوق العمل حيث
َ
تصّرفك على نحو يؤدي إلى أن يختار مكتب العمل ف

 تحصل على دعم املشاركة باألنشطة.

 يجب عليك التبليغ في حال طرأ أي تعديل!

 ا قد يؤثر على تعويضك، مثل البدء بالدراسة أو العمل.قم بتبليغ صندوق البطالة عن العمل عن كل م

 

قم بتبليغ مكتب العمل في حال تغيير عنوانك أو بريدك اإللكتروني أو رقم هاتفك بحيث يمكننا أن نتواصل معك 

.
ً
 دائما

 هل تريد العمل خارج السويد؟

 في إحدى دول االتحاد األوروبي )
ً
( أو EESتعاون االقتصادي األوروبي )( أو إحدى دول منطقة الEUهل عملت سابقا

سويسرا؟ هل تفكر في البحث عن عمل خارج السويد؟ في هذه الحالة تسري أنظمة أخرى. اتصل بصندوق البطالة 

 عن العمل الذي تتبع له إذا كنت تريد معرفة املزيد.

 ما يقوم به مكتب العمل

  غ صندوق البطالة عن العمل عندما تسّجل نفسك لدى مكتب
ّ
 عن عملاليبل

ً
 عمل بوصفك باحثا

  تعويض من صندوق البطالة عن العمليتحقق من أنك تستوفي شروط الحصول على 

 :إلى صندوق البطالة عن العمل إْن كنت 
ً
 يرسل إشعارا

o ال تستوفي الشروط 

o ال تبحث عن عمل كما اتفقت أنت واملوظف املسؤول عنك في مكتب العمل 

o قمتَ بتمديد فترة بطالتك عن العمل 

o عن العمل 
ً
 تسّببتَ بنفسك في أن تصبح عاطال

 ما يقوم به صندوق البطالة عن العمل

 ق ويقّرر ما إذا كان من حقك أن تحصل على تعويض من صندوق البطالة عن العمل  يحقّ

 يقرر مقدار التعويض الذي تحصل عليه 

 يدفع لك التعويض 
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 يجيب عن أسئلتك التي تتعلق بالتعويض 

 على تعويض أقّل بسبب قيام مكتب العمل بإرسال إشعار إلى صندوق البطالة  يقرر ما إذا كنت ستحصل

 عن العمل.

 


