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االمنح االماليیة  إإمكانيیة االتقديیم على عن مرتيین كل عامممجلس إإددااررةة االصندووقق االسويیديي للمؤلفيین علن يی

 20ماررسس/آآذذاارر وومن  1فبراايیر/شباطط إإلى  ٬1، يیوززعهھا االصندووققوواالمعوناتت ااألخرىى االتي 
سبتمبر/أأيیلولل. 20أأغسطس/آآبب إإلى   

 
هھا خاللل ددووررةة االربيیعتقديیم عليیاالاالمنح االتي يیمكن   

Särskild biblioteksersättning االمكتبيیة ااتتااإلستعارر عن إإستثنائيیة يیضاتتتعو  
Femårigt arbetsstipendium لخمسة أأعواامم عمل منحة اال  

Tvåårigt arbetsstipendium  لعاميینمنحة االعمل   
Ettårigt arbetsstipendiumمنحة االعمل لعامم ووااحد   

 
 

هھا خاللل ددووررةة االخريیفعليیتقديیم االاالمنح االتي يیمكن   
Femårigt arbetsstipendiumحة االعمل لخمسة أأعواامم من  

Tvåårigt arbetsstipendiumمنحة االعمل لعاميین   
Ettårigt arbetsstipendiumمنحة االعمل لعامم ووااحد   

Konstnärsbidrag إإعانة االفنانن  
 

 فيتقدمم االطلباتت أأوو االمقترحاتت . اتت على أأساسس االطلباتت أأوو االمقترحاتتتُوززعع االمنح وواالمعون
ماررسس/آآذذاارر  1يیتعدىى يیومم ال  موعدفي  يینوويیجب أأنن تصل إإلى صندووقق االمؤلف ةة خاصة ااستمارر
يیلولل بالنسبة لطلباتت ددووررةة االخريیف سبتمبر/أأ 20ال يیتعدىى  تت ددووررةة االربيیع ووفي تارريیخطلبابالنسبة ل

(ال يیؤخذ بعيین ااالعتبارر تارريیخ ختم االبريید).  
 
 

رىى٬، مثال لتغطيیة تكاليیف االسفر ناتت أأخادديیة ووإإعام اكما يیقومم صندووقق االمؤلفيین أأيیضا بتوززيیع منح
في االفصل  االمزيید ططالعهھھھذهه االمعوناتت٬، على طلباتت االتقديیم هھھھناكك موااعيید محدددةة لوواالتباددلل االدوولي. 

ااألخيیر من هھھھذاا االمنشورر.  
 
 
منحة االعمل االحصولل على  لهھيیحق  من  
االمكتبيیة  عن ااإلستعاررااتت ااإلستثنائيیة يیضاتتتعواال أأوو  
  

من صندووقق االمؤلفيین  االمكتبيیة ااإلستعاررااتتااإلستثنائيیة عن اتت يیضتعواالتصرفف منحة االعمل أأوو
االمكتباتت ااألددبيیة في  هھمأأعمال تتوااجدللمؤلفيین وواالمترجميین االخطيیيین وواالفنانيین وواالمصورريین االذيین 

أأوو االذيي مقر سكناهه  االسويیديیةوويیشمل ذذلك االمؤلف االذيي يیكتب باللغة  ٬،وواالمكتباتت االمدررسيیة امةاالع
إإليیهھا وواالرسامم أأوو االمصورر  ووأأترجم االخطي االذيي يیترجم من االلغة االسويیديیة في االسويید وواالم االداائم

في االسويید. االداائماالذيي مقر سكناهه   
 

أأوولهھا االقيیمة ااألددبيیة  :جواانب مختلفة باإلعتبارر مجلس ااإلددااررةة يیأخذقبل ااتخاذذ االقراارر بشأنن االمنح 
ع مبلغ ااررتف كلماصراامة دقق بجوددةة ااإلبدااعع ااألددبي ووحجمهھ بصوررةة أأكثر إإذذ يی وولكن أأيیضا االحاجة.

االمنحة االمعنيیة.  
 

مسبقا  شرووطط محدددةة هھھھناككاالمكتبيیة  ااتتااإلستعاررعن  ااإلستثنائيیة اتتتعويیضااللحصولل على لبالنسبة 
وومعاشش  االعمل االوضيیفيمثال  إلعتبارربعيین ااأخذ كما يینوعيیة االنشاطط ااألددبي ووشموليیتهھ وو تخص

االتقاعد٬، أأنظر أأددناهه.  
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االفنانن معونة  
 وننمن يیكتبم باألددببن االمختصيین يیإإلى االمؤلفيین وواالمترجميین وواالصحفيی konstnärsbidrag فنانناال معونة تُمنح

تة في االسويید.بااللغة االسويیديیة أأوو يیقيیمونن بصوررةة ثاإإلى  وننباللغة االسويیديیة أأوو يیترجم  
 

ؤوونن ش هھھھيیئة هھھھي االيیهھا االفنانن معونةططلب فإنن االجهھة االتي عليیهھم توجيیهھ لرساميین وواالمصورريین بالنسبة لملحوظظة! 
ما  إإلى ططلباتهھم تقديیم عليیهھم االمسرحيیاتتوومترجمي  االمسرحح لمؤلفيبالنسبة وو. Konstnärsnämnden االفنانيین
(ضمن ااتحادد االمؤلفيین االسويیديي). Dramatikerrådet االمسرحح مؤلفي مجلسيیسمى   

 
 

معلوماتت في االطلباال  
االمنحة االتي يیخصهھا االطلب ووأأشيیاء أأخرىى  

في االطلب نفسهھ.  االتقديیم على عدةة منح مختلفةن ن االشخص مال يیوجد ما يیحولل ددوونن تمك  
ااألددبب ممن لم يیصدرروواا نتاجاتهھم للصحفيیيین االمختصيین في أأعالهه: ال يیحق  االفئاتت االمذكوررةة على أأيي حالل (الحظ 

االفنانن). معونةططلب منحة االعمل٬، كما ال يیحق للرساميین/االمصورريین ططلب  بشكل كتابب  
 

  عمالل االموعز االيیهھا ووآآخر كتابب تم نشرههااأل
 قق االمؤلفيین عند تقيیيیم االطلب هھھھو االنشاطط ااألددبي االسابق لمقدمم االطلب. عليیكووإإنن أأهھھھم ااألسس االتي يیرتكز عليیهھا صند

االزمني وومع ذذكر االعناوويین ووددوورر االنشر ووسنوااتت ااإلصداارر  هھاترتيیبحسب  من االكتب لما اانتجتهھردداا كامال أأنن تقدمم ج
إإذذاا كنت قد ترجمت أأوو ررسمت كتبا فاذذكر ااسم االمؤلف.  االمؤلف االمشارركك في كل كتابب في حالة ووجوددهه. إإسمووأأيیضا 

في حالة االمشارركة في عمل موسوعي أأوو في مقاالتت أأوو عمل تحريیريي فيیجب أأنن يیتم تلخيیص ذذلك ووعرضهھ بصوررةة 
منفصلة.  

 
عند االتقيیيیم تعطى ااألهھھھميیة االكبرىى للشموليیة وواالنوعيیة في ااالنتاجج ااألددبي لمقدمم االطلب بعد حصولهھ أأوو حصولهھا آآخر 

ةة على منحة من صندووقق االمؤلفيین.مر  
 

أأنن تذكر في االطلب ااالنتاجج  متعدددةة عليیكنتاجاتت لديیك دداائما جلب آآخر عمل أأصدررهه مقدمم االطلب لتقيیيیمهھ. إإذذاا كانن  يیتم
ااألكثر أأهھھھميیة في نشاططك٬، ووبناء عليیهھ فيیجب أأنن تتجنب ذذكر عمل موسوعي أأوو أأيي اانتاجج آآخر كانت مشارركتك 

محدووددةة فيیهھ كآخر كتابب نشر لك.  
 

ال يیأخذ االمجلس بعيین ااإلعتبارر ااألعمالل االغيیر صاددررةة ووال يیعطي أأهھھھميیة كبيیرةة للمشارريیع االمستقبليیة. ال يیمنح 
ندووقق إإعاناتت لطباعة ووااصداارر االكتب.االص  

 
ووصف االنشاطط ااألددبي / ووااألعمالل ااألخرىى  

االحالة ااإلقتصادديیة   
 ااإلبدااعيیة مخططاتكبي االجارريي ووكذلك نشاططك ااألدد أأنن تصف باختصارربإمكانك  االيیهھ االذيي أأشرتتَ  كتكملة لنتاجك

لمستقبل االقريیب.ل  
 

ألددبب على ااوو من االمنفعة على متلقيیهھاممكن قدرر  بأكبر عاناتت جميیعهھايیسعى صندووقق االمؤلفيین أأنن تعودد االمنح ووااإل
لمنحة ليیتمكن من االب اطل االمادديیة حاجةاالؤخذ بعيین ااالعتبارر تهھھھذاا االمنطلق . من على االمدىى االبعيید االسويیديي
 عرضا مختصًراانشاططك ااألددبي أأيیضا شرحح راارر في تطويیر نشاططهھ ااألددبي. بناء عليیهھ فيیمكن أأنن يیشمل ااالستم

تعليیقاتت على االمعلوماتت االتي يیطلب  تضيیفهھھھنا ووإإذذاا ددعت االحاجة أأنن  بوسعكااالجتماعي. وو ااالقتصاددييلوضعك 
ادديیة.  االمهھنيیة ااألخرىى وواالظرووفف االم أأعمالكاالجهھة االثانيیة من ااالستماررةة عن  فيمنك ذذكرهھھھا   
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االمؤلف االخاصة ةنقديی  
 

 عن ااإلستعاررااتت اتتتعويیضاالحجم  أأنن يیقررر ررفع لصندووقق االسويیديي للمؤلفيینمجلس إإددااررةة اا بوسع
االمبلغ إإلى مستوىى أأعلى من االرساميین أأوو االمصورريین وواالمترجميین٬، وولبعض االمؤلفيین٬، االمكتبيیة 

عويیضاتت تعامة. يیسمى هھھھذاا بالاالفعلي االذيي يیحسب مقابل عددد ااستعاررااتت كتبهھم من االمكتباتت اال
.särskild biblioteksersättning  إلستعاررااتت االمكتبيیةعن اا ستثنائيیة ااإل  

 
 االعامةاتب من االمكتباتت كأأعمالل االعددد ااستعاررااتت عن  االمقابل االفعليهھھھذهه  اتتاالتعويیض تتضمن
دةة سنويیا دفع مرةة ووااحمن عامم إإلى آآخر وويی يیُحدددُ  ااإلستثنائي هھھھذاا االتعويیضحجم . تتحصائيیاإلاا حسب

في شهھر ااكتوبر/تشريین أأوولل من كل عامم ووفي نفس االوقت مع االتارريیخ االذيي يیتم فيیهھ االصرفف 
.عن ااإلستعاررااتت االمكتبيیة اتتللتعويیضااالعتيیادديي   

 
لمن  هھھھذهه ااإلستثنائيیة اتتاالتعويیض تصرففُ   

للحصولل على تعويیضاتت ااإلستعاررةة االمكتبيیة.تخطت إإستعاررااتت أأعمالهھ االحد ااألددني االذيي يیؤهھھھلهھ ـ  -  
أأوو مترجم أأوو ررسامم أأوو مصورر يیعتزمم االعمل كليیا أأوو بشكل أأساسي  كمؤلفـ  -  
تكونن أأعمالهھ موثقة بطريیقة مقنعة من كال االناحيیتيین االكميیّة وواالنوعيیة.ـ  -  

 
أأقرر مجلسس ااالددااررةة ااالستنادد إإلى االخططووطط االددليیليیلة االخاصة بالتقيیيیمم:  

أأوولل عمل. على إإصدااررما ال يیقل عن عشر سنوااتت  يیلزمم عاددةة مروورر -  
٬، ووبالنسبة ألعمالل االترجمة ووااألعمالل االمشتركة صاددررةة أأعمالل 6إإلى  5 لهھ على ااألقل تكوننأأنن  -

.20إإلى  10فيیجب أأنن يیكونن االعددد من   
يیجب أأنن يیظهھر االنشاطط قدرراا معقوال من ااالستمراارريیة فيیما يیتعلق بشموليیة هھھھذهه ااألعمالل. -  

 
وولذلك فإنن  تت االمكتبيیةااإلستثنائيیة عن ااإلستعارراااالتعويیضاتت  للحصولل علىمنافسة كبيیرةة هھھھناكك 
أأنن يیكونن االمبدعع قد ال بد أأيیضا االمذكوررةة.   االمعايیيیرعمليیا  مما تنص عليیهھ  أأعلىمنحهھا  معايیيیر
 اتتاالتعويیض للحصولل علىعلى منح عمل لسنوااتت عديیدةة قبل أأنن يیصبح مرشحا مسبقا حصل 

ااإلستثنائيیة.  
 

 ااتتإلستعاررااإلستثنائيیة عن اا اتتاالتعويیضفأنن ال يیكتبونن باللغة االسويیديیة  ووبالنسبة للمؤلفيین االذيي
.مقدمم االطلب مقيیما بشكل دداائم في االسويیدإإال إإذذاا كانن  ال تشملهھم االمكتبيیة  

 
 

:مع تزاامنًا االمكتبيیة ااتتإلستعاررااإلستثنائيیة عن اا اتتال يیحق للمؤلف االحصولل على االتعويیض  
 

ى . على من يیتقدمم بطلب االحصولل علسنويياال االعملنصف االعمل في ووظظيیفة بدوواامم يیفوقق ـ  -
عمل في ووظظيیفة بأكثر من نصف وويیماررسس اال االمكتبيیة ااإلستثنائيیة عن ااإلستعاررااتت اتتاالتعويیض

ددوواانن كحد ددوواامم٬، أأنن يیتعهھد في حالة قبولل ططلبهھ بأنن يیتركك االوظظيیفة أأوو يیقلص ددوواامهھ إإلى نصف 
دديیسمبر/كانونن أأوولل. ووبالنسبة لمن يیحتاجج فترةة أأططولل إلنهھاء  1تارريیخ ال يیتعدىى  منعلى ووذذلك أأ

فترةة عاميین على ااألكثر.لنقديیة االمؤلف االخاصة مكن لمجلس ااإلددااررةة أأنن يیقررر "تجميید" ووظظيیفتهھ فيی  
 

فترةة ال تزيید عن ل هھھھاتجميید يیة مكتبستعاررااتت االإلاا ااإلستثنائيیة عن اتتاالتعويیضلحائز على من حق اا
. إإلى إإعاددةة االنظر بالتجميید سنويیاددوونن االحاجة  خمسة أأعواامم متتاليیة  

 
معاشش االتقاعد االعامم أأوو أأيي معاشش تقاعد آآخر محسوبب على ويیضاتت ـ مع تلقي االحائز على االتع -

. أأساسس االخدمة  
معاشش   االمكتبيیة حالل حصولل متلقيیهھا على إلستعاررااتتااإلستثنائيیة عن اا اتتاالتعويیضتوقف ت

االتعويیضاتت ااإلستثنائيیةمن االعمر. أأما صاحب  عاما 70االتقاعد٬، وولكن في موعد ال يیتعدىى بلوغهھ   
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معونة تقاعديیة من صندووقق االمؤلفيین عند بداايیة فترةة على يي مخفض بوسعهھ االحصولل تقاعدمعاشش  يیتلقىاالذيي وو 
تقاعد.اال  
على مدىى يیلة االمدىى أأوو منح صندووقق االمؤلفيین االدخل االحكومي االمضمونن للفنانيین٬، منحة حكوميیة ططوتلقي ـ 

.خمسة أأعواامم أأوو عشرةة أأعواامم  

 
ااقتطاعع االضراائب ووررسومم االتأميیناتت ااالجتماعيیة  

على االتواالي. عاميینحيیاززتهھا  ال تتعدىىعفاةة من االضراائب٬، ووذذلك بشرطط أأنن إإنن منح االعمل م  
 

عاما من  65 بعد تخضع منحة االعمل لخمسة أأعواامم إإلى االضريیبة٬، كما تشكل أأساسا لمعاشش االتقاعد (بالنسبة لمن لم يیبلغ
للحصولل على نقديیة االمرضض.٬، وولكن ال تشكل هھھھذهه االمنحة أأساسا لة بتسديید ررسومم االتقاعد االمترتبةاالعمر) حيیث تقومم االدوو  

 
أأساسا  تشكل االنقديیةأأنن  لضماننهھھھذاا  تجارريي. أأما نقديیة االمؤلف االخاصة فإنهھا خاضعة للضريیبة كدخل من عمل 

للحصولل على معاشش االتقاعد ووعلى نقديیة االمرضض. يیجب على االمستلم أأنن يیدفع بنفسهھ ضريیبتهھ ااألووليیة ووأأنن يیسددد قيیمة 
.egenavgifterعلى هھھھذاا االمبلغ٬، على شكل ما يیسمى االرسومم االشخصيیة  ررسومم االتأميیناتت ااالجتماعيیة االمترتبة  

 
 

للقرااءةة نسخ  
قبيیل االتعامل بالطلباتت يیقومم صندووقق االمؤلفيین بحجز نسخا للقرااءةة عن آآخر أأعمالل االمؤلف االمنشوررةة. في االحاالتت االتي 

ب منهھ ذذلك. (إإذذاا لم يیكن قد تم إإررسالل ال يیكونن االكتابب متوفراا فيیهھا في دداارر االنشر فإننا نرااجع مقدمم االطلب مباشرةة وونطل
االكتابب بصوررةة مسبقة).  

 
إإال أأنهھ يیجب على من يیكتب بلغة غيیر االلغة االسويیديیة أأوو من يیترجم من االلغة االسويیديیة إإلى لغة أأخرىى أأنن يیرسل إإلى 

االصندووقق مع ططلبهھ نسخا من آآخر كتابب صدرر لهھ (إإذذاا لم يیكن قد تم إإررسالل االكتابب بصوررةة مسبقة).  
 

إإنتاجهھ خاللل االعامم من مقاالتت/براامج  10 ـ5كصحفي ثقافي فيیجب أأنن يیرفق مع ططلبهھ شخص االذيي يیقدمم االطلب بالنسبة لل
االمنصرمم.  

 
 
تحضيیر االطلباتت  

ااإلددااررةة٬، كما  مجلس يیعيینهھم عضواا) ١۱٣۳مكونن من (خاصص مجلس تحضيیريي االمنح من قبل على يیتم تحضيیر االطلباتت 
بالنسبة للكتب االصاددررةة أأما  .حقوقق االمؤلفيینب عنيیةماال منظماتتاالمن قبل ُمعيیّنة هھھھيیئاتت ااستشارريیة على آآررااء  يیطلع االمجلس

من أأشخاصص  تقيیيیمة بطلب يیقومم عند االحاج االصندووققغيیر االسويیديیة أأوو االمترجمة إإلى لغة أأخرىى فإنن أأخرىى بلغاتت 
مختصيین يیتم تعيیيینهھم لهھذاا االشأنن.  

 
أأشكالل أأخرىى من االمنح وواالمعوناتت  

أأخرىى ذهه ااإلعاناتت تسريي موااعيید رىى. بالنسبة لهھبعض االمنح وواالمعوناتت ااألخ توززيیعيیقومم صندووقق االمؤلفيین أأيیضا ب
(باللغتيین االسويیديیة ووااالنجليیزيیة)  االتفصيیليیة طلب ووشرووطط أأخرىى. للحصولل على مزيید من االمعلوماتتلتقديیم اال

. www.svff.seطلب يیمكن جلبهھا من موقع ااإلنترنت االخاصص بصندووقق االمؤلفيین ووااستماررااتت خاصة لل  
 
 

تغطيیة تكاليیف االسفر وواالتباددلل االدووليتت معونا  
مجلس االشؤوونن االدووليیة ضمن االمؤلفيین لتغطيیة تكاليیف االسفر وواالتباددلل االدوولي من قبل  صندووقق يیتم توززيیع معوناتت

لمعوناتت خمس مرااتت سنويیا ووتسريي عليیهھا موااعيید تسليیم االطلباتت االخاصة بهھذهه االمؤلفيین. تتخذ االقرااررااتت ااصندووقق 
نوفمبر/تشريین ثاني. 1مبر/أأيیلولل وو سبت 1يیونيیو/حزيیراانن٬،  1اابريیل/نيیسانن٬،  1شباطط٬، فبراايیر/ 1حسب ما يیلي:   

 
ححاالمسر مؤلفيمعوناتت ل  

وومترجمي  االمسرحح مؤلفي علىضمن االصندووقق االسويیديي للمؤلفيین بتوززيیع االمعوناتت  مؤلفي االمسرححمجلس قومم يی
ماررسس/آآذذاارر. 15 –فبراايیر/شباطط  15عن االمعوناتت مرةة كل عامم٬،  يیعلنُ  .االمسرحيیةااألعمالل   
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  االمسرحح مؤلفيددعم 
عمل لغرضض كتابة  أأيیضا (معونة  مؤلفي االمسرحح إإلىدعم االبتوززيیع  مؤلفي االمسرححيیقومم مجلس 

وواالطرفف االذيي يیودد تنفيیذ  االكاتب االمسرحيجديید). يیتم تقديیم االطلب سويیا من قبل  مسرحيسويیديي 
مرتيین كل بهھذاا االشأنن االقرااررااتت خاللل االعامم (تتخذ يیمكن ططلب االدعم في أأيي ووقت  .االمسرحياالعمل 
عامم).  

 


