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معلومات لطالبي اللجوء
خالل الفرتة التي تنتظر فيها البت يف طلبك ،يحق لك ،كطالب لجوء ،يف السويد أن تؤسس رشكة خاصة
بك .إبدأ أوالً بطلب الحصول عىل رخصة رضيبة أصحاب الرشكات  ،F-skattمن مصلحة الرضيبة التي
متنحك ،بعد املوافقة عىل طلبك ،أيضا ،رقامً خاصاً ،يعرف برقم التنسيقُ .ينح هذا الرقم للشخص الذي
ال ميلك الرقم الشخيص ،و يحتاجه لتأسيس رشكة يف السويد.
قبل البدء
قبل اإلقدام عىل تأسيس رشكة ،عليك أن تعرف بأن صاحب الرشكة يف مرحلة طلب اللجوء ،ال يحق له
تغيري مجاله يف حال تقرر رفض طلب لجوئه .ولكن يحق لطالب اللجوء الذي عمل موظفاً لفرتة ال تقل
عن أربعة أشهر ،ولديه وعد مبواصلة الوظيفة ،ملدة ال تقل عن  12شهرا ً أن يغري املجال ويطلب إقامة
عمل ،بعد رفض طلب لجوئه.

للحاصلني عىل اإلقامة
يتطلب من الشخص الذي يحصل عىل إقامة دامئة أو مؤقتة ،التسجيل ،وبأقرب وقت ممكن ،يف قيد
النفوس لدى مصلحة الرضيبة .التسجيل يف قيد النفوس رضوري لإلنخراط يف تعلم اللغة السويدية
للمهاجرين ( )sfiواإلستفادة من نظام الضامن االجتامعي .وعندما تكون مسجالً يف قيد النفوس
مبستطاعك ،أيضا ،الحصول عىل هوية سويدية ،تحتاجها لفتح حساب مرصيف.
للحاصلني عىل إقامة مؤقتة
يحصل الشخص الذي يتم تصنيفه كالجئ ،إقامة محددة بثالث سنوات ،وبالنسبة ملن يحصل عىل ترصيح
الحامية البديلة تكون فرتة اإلقامة  13شهرا ً .إذا كان بإمكان الشخص الذي حصل عىل اللجوء املؤقت
ولديه رشكة ،إعالة نفسه من رشكته ،بعد إنتهاء الفرتة املحددة ،يحق له طلب اإلقامة الدامئة.
يجب التذكري بأن من األصعب للسلطات املعنية تقييم إمكانية أعالة نفسك كصاحب رشكة مام تكون
نفسك موظفاً.

تقدموا بطلبات اللجوء
معلومات للذين ّ
و حصلوا عل ترصيح اإلقامة املؤقتة و
خاصة
يقومون حاليا بإدارة رشكات ّ

إذا ق ّدمت طلب لجوء وحصلت عل ترصيح اإلقامة املؤقتة وكنت قادرا ً عىل إعالة نفسك من خالل
خاصة ميكنك يف بعض الحاالت الحصول عىل ترصيح اإلقامة الدامئة.
عملك كصاحب رشكة ّ
لو من أجل الحصول عىل ترصيح اإلقامة الدامئة ،عليك
خاصة
أن تبني أنك متتلك خربة جيدة يف مجال عملك ولديك خربة سابقة يف إدارة رشكة ّ
أن تبني أن لديك خربة يف اللغة السويدية و/أو اإلنكليزية املرتبطة مبجال عملك

أن تُثبت أنك من يقوم بإدارة الرشكة ومتتلك املسؤولية املطلقة ومتلك ما ال يقل عن نصف الرشكة
ت ُبني أنك قادر عىل إعالة نفسك وأنك لديك رأس املال الكايف إلدارة رشكتك وإعالة نفسك ملدة ال تقل
عن سنتني قادمتني .بإمكانك أن تجمع سوية كافّة مدخوالتك املالية من وظائف مختلفة إضافة إىل
الخاصة.
رشكتك ّ

طلباً قبل انتهاء صالحية ترصيح إقامتك
من الرضوري أن تق ّدم طلباً بتمديد ترصيح اإلقامة قبل انتهاء صالحية ترصيح اإلقامة املؤقتة عىل أال
تزيد الفرتة عن ثالثة أشهر قبل انتهاء صالحيتها .تتخذ مصلحة الهجرة قرارا ً بشأن ترصيح اإلقامة الدامئة
بفرتة أدناها اليوم الذي ييل انتهاء صالحية ترصيح اإلقامة املؤقتة.
ِ
الخاصة ،ميكنك الحصول
تستوف رشوط الحصول عىل ترصيح اإلقامة الدامئة عىل أساس الرشكة
إذا مل
ّ
عىل متديد ترصيح اإلقامة املؤقتة إذا كنت ال تزال بحاجة إىل الحامية.
ميكنك عىل املوقع اإللكرتوين  migrationsverket.seإيجاد املزيد من املعلومات بخصوص كيفية
التقديم واملستندات التي يجب أن ترسلها.

للمزيد من املساعدة
اإلتصال مبكتب العمل
يف بعض الحاالت بإمكان الشخص الذي يرغب بتأسيس رشكة ،الحصول عىل مساعدة من مكتب العمل.
برنامج املساعدة يسمى « الدعم عند بدء نشاط تجاري» .يطلب مكتب العمل منك أن تقدم له فكرة
تجارية وخطة تجارية ليك يستطيع تقييم إمكانياتك يف عمل رشكة ناجحة .تحدث مع مكتب العمل أذا
كان من املناسب لك املشاركة يف برنامج الدعم.
حيث ميكنك الحصول عىل مساعدة يف املجاالت التالية:
تطبيق يف املهنة  /مجال العمل الذي تفكر بتأسيس رشكة فيه
دروس ،مبساعدة مرتجم ،يف مجال القواعد والقوانني املتعلقة بأصحاب الرشكات ،حول
الرضائب ،إجراء الحسابات ،وإجازات عمل يف قطاعات مختلفة.
مساعدة من معلم وإرشادات شخصية بلغتك
توجيه نحو إقامة عالقات وإتصاالت بروابط يف مختلف مجاالت العمل
متابعة كيفية سري األمور يف رشكتك ،بلغتك األم

ميكنك اإلطالع عىل مزيد من
املعلومات حول الربنامج لدى
مكتب العمل عىل الرابط التايل:

arbetsformedlingen.se
startaeget/

مساعدة خبري
قد يكون من املستحسن االستفادة من مساعدة خبري قبل الرشوع بتأسيس رشكة .ومركز إرشادات
العمل يف  -IFSجمعية أصحاب الرشكات من أصول أجنبية ،يقدم املشورة ،بشكل خاص ،لألشخاص غري
املولودين يف السويد الراغبني بتأسيس رشكة .للمزيد من املعلومات عىل رابط املركز .ifs.se
وعىل صفحة  verksamt.se/web/international/find-advisorsتجد قامئة بأسامء مؤسسات
إرشادات العمل الذين بإمكانك اإلتصال بها.
للمزيد من األطالع
عىل صفحة  verksamt.seتجد املزيد من املعلومات حول كيفية تأسيس رشكة يف السويد .وهناك
معلومات باللغة اإلنجليزية عىل رابط الصفحةverksamt.se/web/international/home :

إقرأ املزيد
دليل تأسيس الرشكات
يف كتيب «أسس رشكة» ،تجد املزيد من املعلومات حول كيفية تأسيس رشكة .الكتيب متوفر باللغتني
السويدية و اإلنجليزية وكذلك بالسويدية املبسطة .وهذه تجدها عىل رابط:

www.verksamt.se/fundera/starta-foretag-broschyren

تأسيس رشكة بدون رأسامل
يف كتاب «تأسيس رشكة بدون مال ،تقريباً» ميكنك اإلطالع عىل تجارب آخرين يف تأسيس رشكات،
والحصول عىل نصائح وإرشادات بهذا الخصوص .الكتاب متوفر باللغات  :السويدية ،االنجليزية،
الفارسية والعربية .ميكنك إيجاد هذا الكتب باللغات املشار اليها عىل رابط
tillvaxtverket.se/startaforetag-utan-pengar
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