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 تقارير األنشطة

تقرير األنشطة لنا.  تقوم في  بتقديمفي مكتب العمل  لشخص المسجل كباحث عن العمليجب أن يقوم ا

طريقك للحصول على  بهدف تقصيرهذا التقرير بملء كل األشياء التي عملتها خالل الشهر السابق 

 حثك عن عمل.عمل. إن تقرير األنشطة يوفر لنا إمكانية أفضل لتقديم الدعم لك خالل ب

 

 ؟تقرير األنشطة ما هو السبب الكامن وراء

كلما ازدادت فعالية بحثك عن عمل كلما زادت فرص حصولك على وظيفة. يساعدك تقرير األنشطة 

تتبع كيف تسير األمور بالنسبة للبحث عن العمل. وبالنسبة لمكتب العمل يصبح تقرير األنشطة   على

 أساسا لتقديم الدعم الصحيح لك. 

عندما تتواصل مع الموظف المسؤول عن معاملتك في مكتب العمل فيمكن أن تنحصر المحادثة على 

إن تقرير األنشطة يصبح سويا مع الدعم الذي تحتاج اليه.  عن ما هوأنشطتك ومراجعة مشتركة 

 ستحصل على وظيفة. فمخطط العمل أو مخطط الترسيخ أساسا عندما تخططان سويا كي

 

 لتي يجب أن أدونها في تقرير األنشطة؟ما هي األشياء ا

إن كل شيء تقوم به لكي تحصل أو تقترب على وظيفة يعتبر أمرا من المهم بالنسبة لنا أن نعرفه. 

بتدوين ما هي الوظائف التي طلبت الحصول عليها واألنشطة األخرى التي م في تقرير األنشطة تتقو

على ظروفك الخاصة وتنطلق من محتويات عملتها من أجل الحصول على عمل. تعتمد األنشطة 

مخطط العمل أو مخطط الترسيخ الخاص بك. من الجيد أيضا أن تذكر في تقرير األنشطة الخاص بك 

ما هي األنشطة األخرى التي عملتها من أجل الحصول على عمل باإلضافة إلى تلك المذكورة في 

 مخطط العمل أو مخطط الترسيخ.

  

 األشياء التي يجب أن تدونها في تقرير األنشطة: لة علىاليك فيما يلي بعض األمث

 الوظائف التي طلبت الحصول عليها 

 مقابالت التوظيف التي شاركت فيها 

  اإلشعارات التي تعرب فيها عن اهتمامك بوظيفة معينة والتي أرسلتها إلى أرباب العمل

 في حاالت تنجم بصورة عفوية، زيارات(.تقدمها )طلبات 

  ي الخاصة بك وفي هذه الحالة أذكر بألتحسين وثائق الطلب  اقمت بهء التي هي األشياما

 شكل تم ذلك

 لقاءات توظيف القوى العاملة التي شاركت فيها 

 المحادثات التي عقدتها مع مرشد الدراسة والحياة المهنية 

 الدراسات التي طلبت المشاركة فيها أو التي شاركت فيها 

 بت المشاركة فيها أو التي شاركت فيها فيها حسب االتفاق أماكن التمرين العملي التي طل

 مع الموظف المسؤول عن معاملتك في مكتب العمل

  التمرين العملي الذي شاركت فيه في مقر عمل )بعد التخطيط سويا مع الموظف المسؤول

 كاعن معاملتك في مكتب العمل( وما هي المهمات العملية التي مارستها هن

 ة التي قمت بها في مقر عمل ونتائج الزياراتالزيارات الدراسي 
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 )إذا كنت قد مارست العمل وفي هذه الحالة أذكر المدة )مثال عدد الساعات 

 

 متى يتوجب علي أن أقوم بتسليم تقرير األنشطة؟

 بسرد كلكل شهر. يجب أن تقوم دائما  11 – 1تقوم بتسليم تقرير األنشطة خالل الفترة ما بين اليوم 

بما أنه ال يمكن أن تقوم بتسليم تقرير األنشطة سوى مرة لتي قمت بها في الشهر السابق. األشياء ا

 واحدة في الشهر فمن المهم أن تدون جميع أنشطتك فيه قبل إرساله.

 مثال

ما هي  تقدم تقريرك الذي يتضمنفي شهر ابريل )نيسان(  11 – 1خالل الفترة الواقعة ما بين 

 الل شهر مارس )آذار(.األنشطة التي قمت بها خ

ما هي األنشطة تقدم تقريرك الذي يتضمن  في شهر مايو )أيار(. 11 – 1خالل الفترة الواقعة ما بين 

 التي قمت بها خالل شهر ابريل )نيسان(.

بالنسبة للشخص الذي يحصل على تعويض الترسيخ أويحصل على معونة لبدء أنشطة تجارية فإنه ال 

. اقرأ المزيد من المعلومات عن ذلك في الموقع التكرارقارير األنشطة بنفس يحتاج أن يقوم بتسليم ت

arbetsformedlingen.se .أو قم بتوجيه السؤال للموظف المسؤول على معاملتك في مكتب العمل 

 

 ماذا يحدث في حالة عدم قيامي بتسليم تقرير األنشطة؟

تقدم تقرير األنشطة خالل الموعد  ولكن الأو تطلب تعويض البطالة عن العمل إذا كنت تحصل 

المحدد فسنقوم في هذه الحالة بتبليغ صندوق البطالة عن العمل الذي تتبع له. يقوم بعد ذلك صندوق 

عن  ةالبطالة عن العمل بعمل تحقيق واتخاذ قرار إذا كان هذا الشيء يؤثر على حجم تعويض البطال

 العمل الذي تحصل عليه.

أحد برامج سياسة األنشطة الخاص بك في الموعد المحدد عندما تشارك في  إذا لم تقم بتسليم تقرير

سوق العمل فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى التأثير على حجم التعويض الذي تحصل عليه. إن مكتب 

 الطرف الذي يقوم بعمل التحقيق واتخاذ القرار بهذا الشأن. والعمل ه

 

 ساله؟أين أعثر على تقرير األنشطة وكيف أقوم بإر

في موقع مكتب العمل على شبكة اإلنترنت  Min sidaستعثر على استمارة تقرير األنشطة في 

arbetsformedlingen.se لكي تتمكن من الدخول في .Min sida  ،فإنك ستحتاج إلى فتح حساب

 e-legitimationفي الموقع. ستحتاج أيضا إلى هوية الكترونية  في السابق حساباإذا لم يكن لديك 

في هذه الحالة يمكن أن تدخل كما يمكن أن تحصل عليها من قبل البنك أو لدى مصلحة الضرائب. 

تريد وبصورة متكررة وتقوم بملء تقرير األنشطة الخاص بك حسب ما يتطلب األمر. كما يمكن أن 

 تشاهد أيضا التقارير التي قدمتها سابقا.

لك ذلك فيمكن في هذه الحالة أن تقوم بملء تقرير يتوفر  إذا لم إذا لم يكن لديك جهاز كومبيوتر أو

 األنشطة على أجهزة الكومبيوتر الموجودة في مكتب العمل.
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في بعض الحاالت االستثنائية يمكن أن تقدم تقرير األنشطة الخاص بك على استمارة ورقية أو شفويا 

 ف أو عن طريق البريدخالل زيارة في مكتب العمل. ال يمكن تقديم تقرير األنشطة عن طريق الهات

 االلكتروني.

 

 

 

وستجد هناك  arbetsformedlingen.se/aktivitetsrapporteringاقرأ المزيد على الرابط 

ما يتوجب عليك عمله. تواصل مع الموظف المسؤول عن معاملتك في مكتب  فيهأيضا فيلم يشرح 

 جد لديك أي تساؤالت.إذا كانت تو 1771 – 114 114العمل أو تواصل معنا هاتفيا على الرقم 

 

 

 


