
استشارات عن الميزانية والديون
إلى الشخص الذي يحتاج إلى استشارات حول

وضعه المادي الشخصي  



استشارات عن الميزانية والديون
ال يمكن أن تحصل على معونة مادية من طرفنا ولكن تحصل لدينا على 

استشارات يمكن أن تساعدك على الوصول إلى توازن في وضعك 
االقتصادي الشخصي

نساعدك في األمور التالية:

توضيح المشكالت •

مراجعة وضعك المادي الشخصي وعمل تطلعات اقتصادية   •
مستقبلية

اعطاءك النصائح عن كيفية التعامل بمشكالت االئتمانية
التوصل إلى اقتراح لمخططات التسديد وعند الحاجة   •

التواصل/التفاوض مع األطراف التي استدنت منها
تقدم المعلومات والنصائح والدعم ضمن عملية تصفية الديون  •

نقدم لك المساعدة مجانا ونعمل ضمن إطار واجب كتمان األسرار

بالنسبة للشخص الذي يعمل أو كان يعمل ضمن أنشطة تجارية:
بالنسبة للشخص الذي يمارس بنفسه/كان يمارس أنشطة تجارية فردية أو 

يمثل / كان
يمثل شخص اعتباري )مثال شركة مساهمة أو شركة شراكة تجارية( 

فيمكن أن يحصل 
على المساعدة في طلب تصفية الديون لممارسي األعمال التجارية.

تواصل معنا وسنخبرك المزيد عن هذا الشيء.

• 



تواصل معنا
نرحب بك إذا كنت تريد عمل محادثة فردية في مقابلة مع مستشار وبإمكانك 
في هذه الحالة أن تحضر إلى جلسات المقابالت المفتوحة وذلك في جميع أيام 

الثالثاء التي ال تصادف يوم عطلة رسمية ما بين الساعة 13.00 – 16.00. 
هذا وال يتطلب األمر حجز موعد مسبق. نعرض عليك عمل محادثة أولية 

مدتها 45 دقيقة نتحدث خاللها عن وضعك بالذات.

لكي تحصل على استشارات بأكبر قدر ممكن من الدقة فإن األمر يتطلب أن 
تحضر معك معلومات عن كل أشكال الدخل التي تحصلون عليها في المنزل 

ومعلومات عن تكاليف السكن والديون / القروض وكل شيء آخر تعتبر أن له 
أهمية بالنسبة لوضعك االقتصادي.

يوجد مقرنا في مبنى البلدية الكائن في كونجس جاتان 55 في بوروس. 
بإمكانك التواصل معنا هاتفيا على الرقم 95 75 35 – 033 أو عن طريق 

.budget@boras.se  رسائل الكترونية على العنوان

ال توجد لدينا مواعيد محددة لالتصاالت الهاتفية ولكن يمكن التواصل معنا 
بشكل أكيد أيام االثنين واألربعاء والخميس ما بين الساعة 9.30 – 16.00 .

بإمكانك قراءة المزيد عن استشارات الميزانية واالئتمان على موقع اإلنترنت
. boras.se/skuldrådgivning الموجود على الرابط 

تقدم استشارات الميزانية واالئتمان ضمن أطار التعاون 
القائم ما بين بلدية بوروس وبلديات بوللي بيجد، سفن 

ليونجا، ترانيمو وأولريسيهامن.



= تجد هنا موقع مقر استشارات عن الميزانية والديون في 
بوروس

)العنوان: كونس جاتان 55(
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إدارة شؤون البيئة
MILJÖFÖRVALTNINGEN

عنوان البريد: 80 501 بوروس. عنوان الزيارة: ستوريجاتان 42
boras.se موقع اإلنترنت  miljo@boras.se هاتف: 00 30 35 033، بريد الكتروني

بلدية بوروس




