
 ترجمة من اللغة السویدیة

 مرحبا!

 ھذا الموقع معلومات عامة بلغتك عن ما نفعلھ و كیف تتصل بنا،  في. تجد موقع سلطة الجبایة التنفیذیة علىبك  أھال

نّرحب . ھذه معلومات عامة، ارسالة منّ  تستلمإلیھ عندما تحتاج إلى مساعدتنا أو عندما  االنتباهكذلك عن أھم ما یجب و

 أخرى.  إستفسارات لدیككان إذا باتصالك بنا  

البرلمان السویدیین. نحن نعمل تحت مسؤولیتنا القرارات التي تتخذھا الحكومة و لذلك علینا تنفیذنحن سلطة حكومیة و

نحن نخضع وتقّیم  نتائجنا. كل أعمالنا وتتابع الحكومة لكن من القوانین واألھداف التي تقررھا الحكومة، و انطالقاالخاصة 

 .التجارةسلطة وزارة ل ةمن وجھة نظر تنظیمی

ن. نحن دائما دعم و إرشاد الذین عندھم دیوین لم یحصلوا على دفع مبلغ ما، وفإن مھمتنا ھي مساعدة الذ إختصارب

 اً مكتب 40نعمل في حوالي  اً موظف 2000حوالي ال نأخذ موقف أي طرف بالنسبة لطرف آخر. نحن حیادیین في عملنا و

لكي یتم دفع دیون بحوالي  نحن نعمل كّل عام.Sundbyberg يمكتبنا الرئیسي موجود في سوندبیبیرالبلد، و عمومفي 

 .ةملیار كرون

 مسؤولیات عدیدة. بإمكانك ھنا قراءة المزید عن بعض منھا. لدینا

 المدفوعةنحن نقدم مساعدتنا بخصوص الدیون غیر 

بنا. إن  االتصالللدولة، للبلدیات، للشركات و لألشخاص  یمكن إن لم یحصل مرء على مبلغ ما فبإمكانھ طلب مساعدتنا.

بنا. یتعلق ذلك مثال بأنك أعرت أمواال لمرء و لم  االتصالما أموال لك، بإمكانك  شخصكنت شخصا أو شركة و لم یدفع 

مرء لم یدفع فاتورة ما، أو أن المرء الذي تأجر شقة لھ لم یدفع إیجارھا. نستطیع  علیھ، أو أن اتفقتمایرجعھا لك كما 

 صحیح. الَدینمساعدتك عند ذلك في الحصول على قرار بأن 

إن كان عندك ھذا القرار من قبل فبإمكانك تقدیم طلب بالتنفیذ. یعني ذلك أن بإمكاننا خصم راتب أو دخول أخرى من 

 إلیك.ھا إرسالبعد استالمنا لألموال نقوم بالمرء الذي ملزم لك باألموال. 

 نحن نعمل بطریقة وقائیة

عملنا الوقائي یعني نشر معلومات و زیادة المعرفة عند  .االقتصادعلى توازن في  لالحتفاظنحن نعتقد أن المعرفة مھمة 

الذین یمكنھم فقد السیطرة على اقتصادھم. نقوم في خدمة العمالء عندنا باإلجابة على أسئلتك و نعطیك دعم و إرشاد إن 

ي المطالبة الخاص بك، حتى و إن لم یكن عندك دین عندنا. نعمل كذلك سویا مع العدید من صاحب االقتصادكنت قلقا عن 

 المالیة إلیجاد أسالیب لكي ال یسببوا دیونا غیر ضروریة. 

 نحن نأخذ قرارات عن تسویة الدیون



 أو كلھ، لكن تحت شروط خاصة. الَدینتعني تسویة الدیون أنھ بإمكانك أنت الذي عندك دیون كثیرة، عدم دفع جزء من 

بشكل جید بدفع المبالغ فتتخلص من  إذا اعتنیتسنوات. الحاالت العادیة تحصل على خط لدفع الدیون على خمسة  في

بعد خمسة سنوات. بإمكانك طلب تسویة الدیون عندنا. نقوم عند ذلك بتحقیق ثم نأخذ قرار عن موافقة على تسویة  الَدین

 الدیون لك أم ال.

  نحن نراقب عمل مأموري التصفیة

عن قضیة معینة فبإمكاننا طلب  اعتراضاتإن ُوجدت  . اإلفالسمع  ننحن نفحص مأموري التصفیة و كیف یتعاملو

. الالزمتخفیض تعویض المأمور. أھم جزء من عملنا في ھذا الموضوع ھو التأكد من أن اإلفالس ال یأخذ وقتا أكثر من 

 . ”statlig lönegaranti”نقوم كذلك بفحص معالجة مأموري التصفیة للضمان الحكومي للمرتب

 ن حصلت على رسالة من عندنا؟ماذا علیك القیام بھ إ

 .”Skuld att betala”و "دین للدفع"  ”Föreläggande”یتحدد ذلك حسب نوع الرسالة. الرسالتین العادیتین ھي "أمر" 

مباشرة إلى  الَدینعلیك دفع فما یقول أنك ملزم بدفع أموال لھ. إن كان ذلك صحیحا  مرءاألمر في أغلب األحیان أن یعني 

. تقوم بذلك عنھ االعتراضالذي أنت ملزم بمال لھ، أو إلى نائبھ إن كان موجودا. إن كنت تعتقد أن الطلب خاطئ فبإمكانك 

إن األمر. خاطئ. مھم كذلك أن تكتب الرقم الشخصي الخاص بك و رقم القضیة المذكور في  تعتقدبالكتابة إلینا و شرح ما 

یمكن أن یتعلق  موجود و أنك ملزم بدفعھ. أحیانا الَدینیعني ذلك أننا نقرر أن  .الَدینبتحدید  على الطلب فنقوملم تجاوب 

  . استعرتھامن منزلك أو علیك إرجاع أشیاء  االنتقالآخر غیر أنك ملزم بدفع أموال، مثال أن علیك  بشيءاألمر 

صحیح. أو  الَدینصادر ضدك أدى إلى قرارنا بأن الرسالة األخرى العادیة ھي "دین للدفع". یمكن أن یعني ذلك أن أمر 

 ال یتعلق بشخص خصوصي أو بشركة.  الَدینأن 

 

یعني ذلك أن مثال مصلحة الضریبة، صندوق التأمینات أو سلطة أخرى قدمت طلبا ضدك. ھذا النوع من الطلب ال یمكن 

بالسلطة التي تطلب منك الدفع.  االتصالعن األمر. إن تعتقد أن الطلب خاطئ فعلیك  اعتراضكعنھ مثل  االعتراضعلیك 

و حتى و إن قمت بذلك فعلیك دفع الدین في غضون الفترة المذكورة في الرسالة، و إال فإننا نبدأ بالتحقیق و ربما نبدأ 

 بخصم األموال.

 من عندنا: استلمتھھكذا تدفع طلب 

علیك إعطاء رقمك الشخصي أو رقم الشركة  .2090-5055الحساب البنكي  استعماللسوید فعلیك ترید الدفع في ا إذا كنت

 أو القضیة في الرسالة التي أرسلناھا إلیك. الَدینالمتعلق بذلك الدفع. تجد رقم  الَدینو رقم 

  البنك الخاص بنا و عنوانھ اسمو لكن علیك إعطاء إن دفعت من خارج السوید فلست بحاجة إلى حساب بریدي أو بنكي. 

  یجب كتابتھ دون فراغ. IBANال تنسى أن رقم اإلیبان  .IBANمع رقم اإلیبان  BICرمز البیك و



Nordea Bank 

SE-105 71  Stockholm 

BIC/SWIFT: NDEASESS 

IBAN-nummer SE58 9500 0099 6026 0560 

أو رقم القضیة في الرسالة  الَدینتجد رقم  المتعلق بذلك الدفع. الَدینعلیك إعطاء رقمك الشخصي أو رقم الشركة و رقم 

 التي أرسلناھا إلیك.

 بنا؟ االتصالھل لدیك أسئلة أو ترید 

التي  ھو أن تفعل شیئا بخصوص المشكلة شيءلیس بإمكاننا شرح كل األوضاع المحتملة، و لكن رغم ما حصل فإن أھم 

بإمكانھ مساعدتك فمھم أن تتصل بنا بأسرع وقت ممكن لطلب المساعدة. نحن . إن لیس عندك أحد من أقاربك تتعرض لھا

و لكن نستطیع مساعدتك باللغة االنكلیزیة و عندنا موظفین عدیدین یتحدثون عدة لغات. و  لغتكال نضمن أننا نستطیع تكلم 

 لو تعلق ھذا بالترجمة الكتابیة أو الشفھیة فإننا نعدك بأننا نحاول دائما إیجاد حل. 

أھال بك في االتصال في خدمة العمالء على ھذا الرقم: 737300-0771. أوقات المراجعة أیام األسبوع العادیة بین 

الساعة 8 صباحا و 18 مساء. إن اتصلت من خارج السوید فھذا ھو الرقم +856485150-46. بإمكانك إرسال 

  kontakt@kronofogden.se :رسالة بالبرید اإللكتروني

 لغات األقلیة استعمالحقك في 

ھذه اللغات لھا مركز  توجد في السوید خمسة لغات أقلیة: الفنلندیة، لغة السامر، فنلندیة التورندال، الرومیة والجیدیش.

 Institutet för språk ochاللغة األقلیة على موقع  استعمالبإمكانك االطالع عن حقك في   خاص في السوید.

folkminnen . 
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