
لألشخاص الذين لديهم حب االستطالع لمعرفة المزيد وطرح 
األسئلة

لكلك...  مهّمة مهّمة  
وللسويدوللسويد.

عندما تؤدي الخدمة العسكرية فإنك تساند السويد لتكون بلدا آمنا بأستمرار. و من المفيد 
ان تعرف ان هناك أيضاً مزايا و حقوق تتمتُّع بها.

في 19 كانون الثاني/ينايرستعقد مصلحة الفحص و الخدمة 
االلزامية Plikt- och prövningsverket والقوات المسلحة 
بعقد أجتماع معلوماتي، حيث نقوم بعرض المعلومات عن األهليّة 

للتجنيد وكيفية االستعداد، باإلضافة إلى التحدث عن الرتب 
العسكريّة المختلفة وما يحدث أثناء الخدمة األلزاميّة. ستُتاُح لك 

الفرصة لطرح األسئلة.

المشاركة طوعية. 

الحق في تعليق الدراسة
العسكرية  الخدمة  في  تسجيلك  تم  إذا 

توقُّف  أو  تعليق  طلب  تقديم  يمكنك  اإللزامية 
و  الدراسي  بمقعدك  االحتفاظ  يُمكنك  الدراسة. 

األساسيّة. الدورة  بعد  استئنافها  أو  بالدراسة  البدء 

التعويض اليومي 
ستحصل على تعويض يومي قدره  146   

كرون في اليوم الواحد من الخدمة، وهو ما 
من  معفاة  الشهر  في  كرون  حوالي380 4  يعادل 

الضرائب. 

رسوم الدورة 
عند االنتهاء من الدورة ستحصل على حوافز 

تشجيعية تعادل مبلغ إجمالي التعويض اليومي الذي 
حصلت عليه بالفعل. وهذا يعني أنك: إذا أتممت الدورة 

لمدة تسعة أشهر، يتم ضرب مبلغ 380 4 كرون 
في تسعة، حيث تبلُُغ حوافزك التشجيعيّة 420 39 

كرون.

السفر من وإلى البيت
يكون العديد من أيّام عطلة نهاية االسبوع إجازة 

و حينها تقوم القوات المسلحة بدفع تكاليف السفر 
من وإلى البيت.

السكن والطعام المجانيين
ستحصل على سكن مجاني وطعام طوال فترة 

خدمتك العسكرية اإللزامية. 

دفع رسوم أختبار األهلية للدراسة في الجامعة 
 högskoleprov

تقوم القوات المسلحة بدفع تكلفة اختبارين أهلية الدراسة في 
الجامعة إذا تزامنت أيام االختبار مع دورتك األساسيّة.

 اتصل على الرقم 00 40 24- 0771 
إذا كانت لديك أسئلة حول التجنيد و  

لفحص ا  

 للمزيد من المعلومات بلغات أخرى، 
pliktverket.se قُم بزيارة

 أختبار األهليّة للخدمة العسكريّة
MÖNSTRING

اإللزاميّة العسكريّة  الخدمة 

ميكانيكي مروحيات، غّطاس كشف األلغام، طبّاخ أو ربما 
مراقب جوي؟ تكوًن الدورة االساسيّة مع الخدمة العسكرية 

االلزاميّة نقطة البداية دائما.

يتم أجراء الدورة االساسيّة مع الخدمة العسكرية االلزامية في 
مناطق مختلفة في البلد. يعتمد تخصص الدورة على الرتبة 

العسكرية التي تم تسجيلك فيها.
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عدد الدورات:

سيتم أستدعاء االشخاص الى األهلية للتجنيد عام 2023.

 المناطق المناطق  
والدوراتوالدورات

ستجد المزيد من المعلومات على موقعنا

 اجتماع معلوماتي 
رقمي

قُم بأجراء المسح الضوئي للرمزو ذلك 
للوصول الى صفحة التسجيل.

التجنيدالتجنيد  وو  الخدمةالخدمة  
العسكريةالعسكرية  اإللزاميةاإللزامية

 ينطبُق ذلك على االشخاص 
 الذين تبلغ أعمار هم
18 عاماً في 2023
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سيتعين على آولئك الذين حصلوا على هذا الُكتيب 
قريبا اإلجابة على مستند أو أستمارة التجنيد. ستجد هنا 

معلومات مهمة حول التزاماتك المرتبطة بواجب الدفاع 
العام والدفاع عن السويد.

مرحباً!

التجنيد أستمارة  الُمسّماة  و  أسئلة  أستمارة  مأل  عليك  يجب  عاما،   18 فيها  تبلغ  التي  السنة  في 
mönstringsunderlaget على موقعنا في االنترنت. يمكنك القيام بذلك عندما تتلقى خطابا منفصال        

يحتوي على معلومات تسجيل الدخول في بداية العام.   

ثم نستخدم إجاباتك لتقييم ما إذا كان يجب استدعاؤك للتجنيد. إذا تم استدعاؤك للتجنيد واجتزت ذلك بنجاح يمكنك 
التسجيل في الدورة األساسية مع الخدمة األلزاميّة. إذا تّم تسجيلك عليك األنخراط بالدورة االساسيّة. 

تتعلق الخدمة العسكريّة االلزاميّة بالدفاع عن السالم السويدي القديم العهد، الحرية والديمقراطية في السويد، 
وبالتالي ضمان أن تبقى السويد دولة مستقلة.

تتضّمن أستمارة األهليّة للتجنيد على أسئلة عنك، عن صحتك و صحتّك البدنية. 
سنقوم بأستخدام إجاباتك لكي نقيّم إذا ما كان سيتم أستدعائك للتجنيد. ستحصل 

خالل االسابيع المقبلة القليلة على رسالة تحتوي على معلومات تسجيل الدخول. 
لديك أسبوعين لتسجيل الدخول واألجابة على االسئلة من تاريخ أستالمك للرسالة 

التي تحتوي على معلومات تسجيل الدخول. عليك اإلجابة بصدق. إذا لم تجب، 
فقد تضطر إلى دفع غرامة عدم األنصياع. إذا أجبت بشكل خاطئ، فقد يؤّدي ذلك 

أيضاً الى عقوبات قانونية. 

في نهاية تسجيل التجنيد سوف تقابل موظف تسجيل حيث سيقوم بمطابقة 
نتائجك مع الرتب و المناصب المتوفرة. 

بعد إنتهاء التسجيل للخدمة و قبيل مغادرتك ستحصل على أشعار أولّي إذا 
ما كنت ستنخرُط في الدورة االساسية مع الخدمة العسكرية االلزاميّة و 

المكان. 

في غضون أربعة أشهر بعد التسجيل للتجنيد سوف تتلقى قرار التسجيل 
النهائي.

سوف تتلقى دعوة للتجنيد قبل حوالي شهرين من موعد التجنيد. يوّضُح االستدعاء زمان 
و مكان التجنيد. عند استالمك لالستدعاء، أدخل إلى "صفحتي" ”Min sida” على 

صفحة pliktverket.se، عليك تأكيد استالمك لألستدعاء على الصفحة. 

يتضّمن تسجيل أهلية التجنيد الذي يستغرق يوم او يومين أختبارات، فحوصات، تقييمات 
ومقابالت. ستقوم خالل تأهيل التجنيد ببعض االجراءات من ضمنها االلتقاء بممرضة، 

طبيب و أخّصائي نفساني. إذا لم تجتز إحدى هذه الخطوات، يتوجب عليك إلغاء التجنيد و 
العودة إلى المنزل. ستظهُر النتائج قابليتك و مؤهالتك ألتمام الدورة األساسية مع الخدمة 

العسكريّة اإللزامية.

في نهاية آذار/مارس سوف تعرف إذا ما كان سيتم استدعائك للتجنيد أم ال. 
إذا تّم أستدعاؤك عليك الحضور لدينا و أداء التجنيد. بأمكان االشخاص الذين 
لم يتم أستدعائهم الى التجنيد و لكنّهم مازالوا يرغبون في االنخراط و أكمال 

الدورة االساسيّة مع الخدمة العسكرية االلزاميّة بأمكانهم تقديم طلب شخصي 
بعد أستالمهم قرارهم و بعد أكمالهم عمر 18 سنة. اقرأ المزيد على الصفحة 

pliktverket.se حول كيفية القيام بذلك. سيستمر التأهيل للتجنيد من شهر 
أيّار/مايو 2023 و الى نيسان/أبريل 2024. سوف تتلقى دعوة للتجنيد قبل 

حوالي شهرين من موعد التجنيد.

إذا تم تسجيلك في الدورة األساسيّة مع الخدمة العسكرية اإللزامية، فإن مّدة 
التدريب ستكون بين 15-6 شهًرا. 

هناك العديد من المناصب المختلفة - بدءاً من طبّاخ وسائق المركبات القتالية إلى 
غّطاس كشف األلغام والميكانيكي. 

على: شيوعا  األكثر  لألسئلة  إجابات  على  العثور  يمكنك 
pliktverket.se

خطوة بخطوة: كيفية تأدية التجنيد

قم بتعبئة أستمارة أهليّة التجنيد التسجيل

أنت ملزم بموجب القانون باإلجابة 
واإلجابة بصدق.

الحظ ان الكثير من الدورات الدراسيّة 
تتطلُّب رخصة سياقة. 

االستدعاء للتجنيد.
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إخطار التجنيد الدورة األساسية مع الخدمة العسكرية االلزاميّة

MÖNSTRING أختبار أهليّة التجنيد

بخطوة خطوة   - التجنيد  أهليّة 

فمنفمن استدعاؤك،استدعاؤك،   تمتم    إذا إذا  
التجنيدالتجنيد.. تؤّديتؤّدي   أنأن   واجبكواجبك  

واجب

للتجنيد األهلية  أستمارة  على  اإلجابة  عليك  يجب 

 عدسة التجنيد - تعرف على
بغـرفة  غرفة  التجنيد  أهليّة 

راجع الممرضة، الطبيب و االخّصائي النفسي. 
 قم بزيارة غرفة الكمبيوتر وانظر داخل الغرف

 الخاصة باالختبارات البدنية. في عدسة التجنيد يمكنك
التعرف على جميع الخطوات المتعلقة بالتسجيل للخدمة – غرفة بغرفة. 

افتح الدردشة السريعة Snapchat و قُم بمسح الرمز ضوئياً! 

افتح الدردشة السريعة SNAPCHAT و قُم بمسح الرمز ضوئياً!
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كانون الثاني/يناير–شباط/فبراير 2023

آذار/مارس–نيسان/أبريل 2023صيف 2024 و ما بعده

أيّار/مايو 2023 - نيسان/أبريل 2024

بأمكانك تأدية التجنيد في ستوكهولم، يوتبوري أو مالمو. نحن نتحمل نفقات السفر، الطعام والسكن.
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