
التعبئة والخدمة العسكرية اإللزامية

هذا يسري على 
من تبلغ أعمارهم 

ً 18 عاما

معلومات هامة بالنسبة لك المولود في 2003

نحن نغير اسمنا 
إلى مصلحة الخدمة 

اإللزامية والفرز

1 فبراير 2021:

على موقعنا سوف تجد المزيد من المعلومات

مزايا لك.
وبالنسبة للسويد

هناك العديد من األسباب للقيام بالتجنيد اإللزامي. السبب الرئيسي هو 
أن تساعد السويد على االستمرار في أن تكون بلدا آمنا، ولكن هناك 

أيًضا مزايا أخرى بالنسبة لك.

REKRYTERINGSMYNDIGHETEN.SE/18AR :المزيد من المعلومات

التعويض اليومي 
سوف تحصل على تعويض يومي قدره 

146 كرونة سويدية في اليوم الواحد من الخدمة، وهو 
ما يعادل حوالي 4,380 كرونة سويدية معفاة من 

الضرائب في الشهر.

عالوة التعليم 
عند االنتهاء من التدريب، سوف تحصل على 

عـالوة تعادل مبلغ إجمالي التعويض اليومي الذي 
حصلت عليه بالفعل. وهذا يعني أنك: إذا كنت قد أتممت 

دورة لمدة تسعة أشهر، يتم ضرب 4 380 كرونة 
سويدية في تسعة، مما يعني أن العـالوة الخاصة بك 

تصبح 39,420كرونة سويدية.

السفر من وإلى المنزل
في العديد من العطـالت تحصل على إجازة 

ومن ثم فإن القوات المسلحة تكون هي المسؤولة عن 
تكاليف السفر من وإلى المنزل.

اإلقامة والطعام المجاني
إنك تحصل على مكان إقامة مجاني وطعام 

مجاني طوال فترة خدمتك العسكرية اإللزامية.

الحق في استراحة الدراسة
إذا تم قبولك في الخدمة العسكرية اإللزامية، 

فيمكنك التقدم بطلب للحصول على استراحة دراسية. 
تحتفظ بمكان دراستك ويمكنك بدء الدراسة أو استئنافها 

بعد التدريب األساسي.

اختبار للتعليم العالي مدفوع األجر 
سوف تتحمل القوات المسلحة تكلفة دخول 

اختبارين للتعليم العالي إذا تزامنت أيام االختبار مع 
تدريبك األساسي.

 عدسة الَحْشد - تعرف على 
الَحْشد غرفة بغـرفة 

راجع الممرضة والطبيب والطبيب النفسي. قم بزيارة غرفة الكمبيوتر 
وانظر داخل الغرف الخاصة باالختبارات البدنية. في عدسة الَحشد يمكنك 

 التعرف على جميع الخطوات المتعلقة بالفرز – غرفة بغرفة. 
افتح سناب شات وصور الرمز!

افتح سناب شات وصور الرمز!

اتصل على 0771-24 40 30 إذا كان لديك أسئلة حول الَحْشد والفرز 
rekryteringsmyndigheten.se للحصول على معلومات بلغات أخرى، يرجى زيارة



هذا العام أسندت إليك مهمة هامة. في هذه الرسالة يمكنك 
أن تقرأ عن التزاماتك - والفرص المتاحة.

خطوة بخطوة: كيفية إجـراء الَحْشد

مرحبًا! قريبًا حان 
الوقت للتجمع.

التزاماتك
إذا تلقيت هذه الرسالة، يجب عليك ملء 

وثيقة الحشد، وهي عبارة عن استبيان على الموقع 
rekryteringsmyndigheten.se. سوف تتلقى 

قريبا رسالة مع تفاصيل تسجيل الدخول. من وقت تلقي 
الرسالة، لديك أسبوعين للرد. نستخدم إجاباتك لتقييم ما 

إذا كان يجب استدعائك للتجمع. وسيتم هذا العام استدعاء 
000 15 شخص في السويد من البالغين سن 18. نحن 
نضمن اختيار من يتمتعون بالظروف المناسبة. إذا تم 

استدعاؤك، فمن واجبك أن تذهب إلى الَحْشد.

فرصك
التدريب األساسي مع التجنيد اإللزامي هو تدريب 
عملي ونظري على حد سواء. عندما تجتازه، سوف تنمو 

كإنسان ويكون لديك ذكريات للحياة. سوف تطور مهاراتك 
التعاونية، وقيادتك، وقدرتك على األداء تحت الضغط. 
يمكنك بناء احترام الذات واللياقة البدنية الخاصة بك، 

وسيرتك الذاتية. بعد التدريب األساسي، يمكنك الحصول 
على تدريب أعلى كضابط، والتقدم بطلب للحصول على 

وظيفة في القوات المسلحة أو أخذ خبراتك الجديدة في 
الحياة والقيام بشيء مختلف تماما.
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ورقة الَحْشد هي استبيان على موقعنا على اإلنترنت حيث نطرح أسئلة حول 
صحتك واللياقة البدنية. نستخدم إجاباتك لتقييم ما إذا كان يجب استدعائك 

للتجمع. قريبا سوف تتلقى رسالة منا مع تفاصيل تسجيل الدخول. بعـد استالم 
الرسالة، لديك أسبوعين لتسجيل الدخول واإلجابة على األسئلة. من واجبك 

أن تجيب بصدق. إذا تركت معلومات غير صحيحة عمداً، فقد يتم تغريمك.

في نهاية الَحْشد، سوف تقابل موظف تسجيل يطابق متطلباتك المسبقة 
مع الوظائف المتاحة. قبل أن تعود إلى المنزل بعد الَحشد، سوف تتلقى 
إشعاًرا أوليًا إذا كنت ستقوم بالخدمة العسكرية اإللزامية وإذا كان األمر 
كذلك فستعرف المكان. في غضون بضعة أشهر من التسجيل، سوف 

تتلقى قرار التسجيل النهائي.

ويتألف الَحْشد من اختبارات واستقصاءات وتقييمات ومقابالت. خالل الَحْشد 
تحصل على مقابلة ممرضة، طبيب وطبيب نفساني. يستغرق من يوم إلى 
يومين لخوض الَحْشد وإذا كنت بحاجة إلى البيات، يمكنك اإلقامة عنـدنا. 

النتائج تظهر متطلباتك الالزمة إلكمال التدريب األساسي مع التجنيد اإللزامي.

أنت تقوم بإجراء الَحْشد في ستوكهولم أو في مالمو.
نحن نتحمل نفقات السفر والطعام واإلقامة.

في نهاية آذار/مارس - نيسان/أبريل سوف تعرف ما إذا كنت سوف 
يتم استدعاء للتجمع أم ال. إذا كنِت مدعوة، عليِك أن تأتي إلينا إذا لم 

يتم استدعاؤك، يمكنك التقدم بطلب لمحاولة الحصول على فرصة للقيام 
بالتدريب األساسي مع الخدمة العسكرية اإللزامية.

إذا تم قبولك في التدريب األساسي في الخدمة العسكرية اإللزامية، فإن 
وقت التدريب الخاص بك سيكون بين 6-15 شهًرا. يمكن أن يكون 

التدريب متقدًما تقنيًا أو متطلبًا بدنيًا. أو كالهما. 

هناك العديد من المناصب المختلفة - من طباخ وسائق المركبات 
القتالية إلى غطاس كشف األلغام والميكانيكي. 

 ويمكن االطالع على إجابات على األسئلة األكثر شيوعا في:
rekryteringsmyndigheten.se/18ar

الَحْشد
التجنيد اإللزامي

قم بتعبئة وثيقة الَحْشد التسجيل

أشهر، للتدريب األساسي والذي يعتمد على 
المنصب. األكثر شيوعا هو 9 أشهر.

ميكانيكي مروحية، غطاس كشف األلغام، طبخ أو ربما 
مراقب جوي؟ التدريب األساسي مع التجنيد اإللزامي

ويتوفر التدريب األساسي على التجنيد اإللزامي 
في عدة مناطق في البلد. يعتمد تخصص التدريب 

على المنصب الذي تم تسجيلك فيه.

إذا لم تجب، فقد تضطر 
إلى دفع غرامة.

!

االستدعاء للتجمع.
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اإلخطار بخصوص الَحْشد التدريب األساسي مع التجنيد اإللزامي

الذهاب إلى الَحْشد

الَحْشد خطوة بخطوة

يمكنك بناء احترام الذات واللياقة البدنية 
الخاصة بك، وكتابة سيرتك الذاتية.

إذا تم استدعاكم للتجمع، 
يجب أن تأتي إلينا.

عدد التدريبات:

تقريبًا

الناس في السنة يتم استدعاؤهم إلى الَحْشد.

التزامك

فرصك

على الجميع أن يجيبوا على وثيقة التجمـع

المناطق 
والتدريبات

 نحن نتبع التوصيات المتعلقة بـ كوفيد19-. 
قد تؤثر هذه على أجزاء من الَحْشد. !


