الن و�ف
وضعك المال آ
ي
ي
المستقبل
– من أجل المزيد من أ
المان والحرية ف ي� حياتك
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م راقبة الحالة االقتصادية

مراقبة حالتك االقتصادية واالدخار قد يؤديان إىل المزيد من أ
المان
ّ
ف
ث
ف ي� حياتك .كما يصبح لديك فرص أك� ي� أن يكون لديك القدرة
المالية لفعل أمور ممتعة ،سواء آ
الن أو ف ي� المستقبل.
إن قمت بمراقبة وضعك المال فستكون مستعداً ث
أك� إذا حدث
ي
أمر يغ� متوقع .عىل سبيل المثال إذا أصبحت عاطال ً عن العمل
كب�ة لم تكن
أو مرضت لمدة طويلة أو إذا كانت لديك مرصوفات ي
تتوقعها .كما تصبح لديك القدرة المالية عىل فعل أمور ممتعة
ويمكنك التخطيط لحياة جيدة عندما تُحال عىل التقاعد.
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مراقبة مداخيلك ومرصوفاتك
ز
دون جميع المداخيل
المال ّ .
قم بإعداد يم�انية لمراقبة وضعك ي
أ
والمرصوفات .إذا الحظت حينذاك أن الموال المتبقية قليلة ،فربما
تحتاج إىل أن تزيد المداخيل أو أن تقلل المرصوفات.
ت
ال�
من الصعب ي
تغي� المرصوفات الثابتة ،وهي المرصوفات ي
تدفعها كل شهر ،عىل سبيل المثال تكاليف المسكن .أما المرصوفات
المتغ�ة فهي من أنواع مختلفة ،عىل سبيل المثال مرصوفات المواد
ي
الغذائية والمالبس .غالباً ما يكون من أ
السهل التحكّم بالمرصوفات
اليصاالت وفرق ي ن
ب� المرصوفات ال�ض ورية
المتغ�ة .احتفظ بجميع إ
ي
ّ
أ
ت
توف� أموال كل شهر
ال� ال تحتاجها .يمكن لمعظم الناس ي
والشياء ي
عن طريق مراقبة المصاريف.
راقب تأميناتك
ت
ن
ن
وتأم� البطالة هي تأمينات
نزل ي
ال� لديك .ي
التأم� الم� ي
تفقّد التأمينات ي
ف
ن
ض�ورية .ي ن
يع� أنك عضو ي� صندوق بطالة وبإمكانك
تأم� البطالة ي
الحصول عىل أموال إذا أصبحت عاطال ً عن العمل.
ين
التأم� عبارة عن وقاية اقتصادية من المخاطر .الوقاية التأمينية
الصحيحة تجعل أنك ربما ال تحتاج إىل دفع بعض النفقات ،عىل
التأم� الصحي ي ن
سبيل المثال إذا انكرس ش�ء ما .ي ن
وتأم� حماية الدخل
ي
( )inkomstförsäkringأمثلة أخرى عىل التأمينات.
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يمكن لمعظم الناس
توف� أموال كل شهر
ي
عن طريق مراقبة
المصاريف.

االدخار من أجل أ
المان والحرية
ّ

الموال بإمكانه أن يمنحك شعوراً أ
ادخار أ
بالمان والحرية
ّ
�ش
عىل حد سواء .حاول ا ّدخار ع ة بالمئة من راتبك شهرياً
كث�؟ ابدأ با ّدخار
بعد دفع ال�ض ائب .هل ع�ش ة بالمئة ي
المبلغ الذي تستطيع ادخاره .ت
الصغ� قد
فح� المبلغ
ي
كب�اً بعد تف�ة.
يصبح مبلغاً ي
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اال ّدخار ف ي� ثالث خطوات
.1

بالتوف� للحصول عىل
قم
ي
غ�
للمرصوفات
buffert
ي
المتوقعة
ابدأ
بالتوف� للحصول عىل .buffert
ي
مدخرة
علماً بأن  buffertهو أموال ّ
يمكنك استعمالها إذا واجهت فجأة
مرصوفات يغ� متوقعة ،عىل سبيل
المثال إن تعطّلت غسالة المالبس
أو إذا كنت بحاجة إىل زيارة طبيب
أ
السنان sparbuffert .يجعلك ال
تحتاج إىل ت
اق�اض أموال وال إىل
ال�ش اء بالتقسيط .وتتفادى الديون
الصغ�ة.
للمرصوفات
ي
حاول ا ّدخار  sparbuffertلما
يعادل راتب شهرين تقريباً بعد
ال�ض ائب.
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.2

اال ّدخار للتقاعد
يحتاج معظم الناس إىل ا ّدخار
كب�
أموال للتقاعد أيض اً .عدد ي
من الذين عملوا لمدة  40سنة
ف ي� السويد يحصلون عىل تقاعد
حوال  60-50بالمئة من
يعادل ي
ال راتب السابق .فإذا لم تعمل
ين
السن� فمن
الكب� من
هذا العدد ي
المرجح أن يكون تقاعدك أقل من
ذلك .عن طريق اال ّدخار بنفسك
يمكنك الحصول عىل تقاعد أعىل.

.3

اال ّدخار ألمور أخرى
بعدما تكون ا ّدخرت للحصول عىل
 sparbuffertوا ّدخرت للتقاعد،
يمكنك أيض اً اال ّدخار ألمور أخرى.
عىل سبيل المثال لرحلة أو مسكن
أو أثاث جديد.

كيفية الحصول عىل وضع مال ث
أك� أماناً
ي
حاول ا ّدخار ع�ش ة بالمئة من راتبك كل شهر.

الموال الموفرة عىل أ
حاول أن يكون لديك ما يعادل راتب شهرين من أ
القل.
تأم� م�نزل ي ن
احصل عىل ي ن
وتأم� البطالة.
ي
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للتوف�
بعض الوسائل المعتادة
ي
حساب اال ّدخار
ف ي� حساب اال ّدخار يمكنك ا ّدخار أموال تستطيع سحبها
برسعة ي ن
الحال ال تحصل إال عىل
ح� الحاجة .ف ي� الوقت
ي
أ
ف
فائدة قليلة جداً ي� أغلب حسابات اال ّدخار .ولكن المر
اليجا� هو أن أ
الموال متاحة ويمكنك سحبها ف ي� أي وقت.
إ بي
حساب اال ّدخار يناسب مثال ً ال ّدخار أموال احتياطية ل
*.sparbuffert
الصناديق المالية
أ
الصناديق المالية عبارة عن خليط من الوراق المالية،
عىل سبيل المثال أ
السهم أ
والوراق المالية المنتجة
للفائدة المالية .يمكنك كسب أموال عن طريق اال ّدخار ف ي�
الصناديق المالية ،ولكن هناك أيضاً خطر أن تنخفض قيمة
أ
الموال .تختلف درجة مخاطر الصناديق المالية حسب
أ
ن
يع� أن قيمة الموال تزداد،
أنواعها .الخطر المرتفع قد ي
المال وتنخفض جداً.
ولكن يمكن أن ترتفع قيمة الصندوق ي
اال ّدخار ف ي� الصناديق المالية قد يكون مناسباً ال ّدخار أموال
يمكنك استعمالها بعد بضعة سنوات ،عىل سبيل المثال
إذا كنت توفر ألطفالك أو للتقاعد**.

أ
السهم
ش
�ء عن البورصة؟ هل لديك الوقت
هل تعرف أي ي
لمراقبتها؟ قد يكون من المناسب حينذاك أن تستثمر جزءاً
مبا�ة ف� أ
من ا ّدخارك عىل المدى البعيد ش
السهم ** .تختار
ال� تريد ش�اء أسهم يفيها .االستثمار �ف
ت
�ش
ي
بنفسك ال كات ي
أ
أ
السهم قد يؤدي إىل كسب الموال وخرسها عىل حد سواء.
وإذا كنت ال تعرف الكث� عن أ
السهم والبورصة فقد يكون
ي
من أ
الفضل اال ّدخار ف ي� الصناديق المالية ** .البورصة هي
يش�ي ويبيع فيه المرء أ
اسم ذلك المكان الذي ت
الوراق
المالية ،عىل سبيل المثال بورصة ستوكهولم.

ف
ن
يع� أنه لو أفلس البنك مث ال ً فتعوض
*حساب اال ّدخار ( )inlåningskontonي�  Swedbankمشمول ضمن الضمان الحكومي للإيداع .مما ي
الحكومة  950,000كرونه كحد أقىص لكل من له حساب ا ّدخار لدى البنك.
أ
أ
أ
ال� ت
ت
اش�يت بها
** الصناديق المالية والسهم قد تزداد قيمتها أو تنخفض .قد يحدث أن تخرس كافة الموال أو جزء من الموال ي
الصناديق المالية أو أ
عوائد ف ي� المستقبل أيض اً.
السه م .العوائد السابقة ال تضمن
َ
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الحظ
هدف اال ّدخار ف ي� الصناديق المالية
والسهم هو أن تزداد قيمة أ
أ
الموال.
ولكن اال ّدخار ف ي� الصناديق المالية
أ
ن
يع� أيضاً وجود مخاطر.
والسهم ي
حيث يمكن أن تنخفض قيمة رأس
المال المدخر .لذلك من أ
الفضل
ّ
أن يكون للمرء أيضاً ا ّدخاراً ال يتأثر
بارتفاع وانخفاض البورصة ،عىل
سبيل المثال حساب اال ّدخار .قم
أ
ت
ال� ّتدخرها بصورة
بتفقد الموال ي
منتظمة ،مثال ً مرة كل سنة.
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التقاعد – هكذا تس� أ
الم ور
ي

يمكن أن ت
يتأ� معاشك التقاعدي من عدة جهات:

المعاش التقاعدي العام
أ
عندما تعمل وتدفع ال �ض ائب تذهب تلك الموال للمعاش
التقاعدي العام .لذلك فإنه من المهم أن يكون لك رب عمل
يدفع ال �ض ائب ،وإال ّ فلن توفر لمعاشك التقاعدي.
معاش تقاعد الخدمة
ين
للموظف�
معظم أرباب العمل يخصصون أمواال ً لتقاعد الخدمة
عنده م .تأكد من أن رب العمل الخاص بك يفعل ذلك .إذا كان
رب العمل ال يفعله ،حاول أن تقنعه بأن يدفع أ
الموال لتقاعد
ف
تغي� العمل إىل رب عمل
الخدمة .أو ربما بإمكانك
التفك� ي� ي
ي
يخصص أمواال ً لتقاعد الخدمة.
التوف� الخاص
ي
تدخر أمواال ً بنفسك للتقاعد .حاول أن تبكر
حاول أيض اً أن ّ
المدخ ر بعد ت
ف�ة.
المبلغ
بزيادة
قم
ثم
مكان
باال ّدخار قدر إال
ّ
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نصيحة!
الوقاية أ
الساسية ( )Grundskyddوالتقاعد
لك الحق ف ي� الحصول عىل المعاش التقاعدي المكفول
إذا كان معاشك أقل من  12,000كرونه ف ي� الشهر وإذا كنت
أ
ف
لك يمكنك
مقيم اً ي� السويد لمدة ثالث سنوات عىل القل .ي
الحصول عىل المعاش التقاعدي المكفول الكامل يجب أن
تكون أقمت ف� السويد لمدة  40سنة ما ي ن
ب� عمر  16سنة
ي
و 64سنة.
إذا كان معاشك قلي ال ً يمكنك أيض اً الحصول عىل إعانة السكن
إالضافية للمتقاعدين .وهو عبارة عن مساعدة مالية لدفع
تكاليف السكن .يتحدد مستوى إعانة السكن إالضافية حسب
مداخيلك ومواردك وتكاليف السكن والوضع أ
الرسي.
التقاعد – كم يمكن أن يكون المبلغ؟
معظم الذين عملوا لمدة  45-40سنة يحصلون عىل معاش
تقاعدي يعادل  60-50بالمئة من ال راتب .إذا انتقل المرء
إىل السويد ف ي� مرحلة البلوغ وعمل هنا لمدة  25-20سنة،
فيحصل بدال ً من ذلك عىل  40بالمئة من ال راتب.
العامل الذي عمره حوال  60سنة أو ث
أك� وراتبه 30,000
ي
كرونه ف ي� الشهر قبل ال �ض يبة ،يحصل عىل تقاعد بقيمة
 16,600كرونه ف ي� الشهر قبل ال �ض يبة إذا عمل منذ عمر
 25سنة.
حوال عمر  40سنة ،فيصبح
إذا عمل ذلك الشخص منذ ي
معاشه  12,700كرونه ف ي� الشهر قبل ال �ض يبة.
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أ
الهم لحصولك عىل التقاعد هو أن تعمل ،ومن
المهم أيض اً أن يدفع رب عملك ال �ض ائب.
اعمل بدوام كامل وانتظر بضعة سنوات بعد
بلوغك عمر  65سنة قبل أن تتقاعد .حيث قد
يجعل ذلك معاشك التقاعدي أعىل.
تأكد من أن رب عملك يدفع معاش تقاعد
الخدمة لك .إذا لم يكن يفعله ،حاول إقناعه لنأ
لك يمكنك
يفعله .أو اطلب منه زيادة راتبك ي
ا ّدخار نفس المبلغ بنفسك.
أكمل باال ّدخار الخاص .ابدأ باال ّدخار بصورة مبكرة
وقم باال ّدخار بصورة منتظمة وراقب الرسوم
التوف� .ت
ح� ولو كان المبلغ
المرتبطة بخدمات
ي
ً
ا
مبلغ
ويصبح
ينمو
صغ�اً فيمكنه أن
أك�.
ي
ب
هل أنت رجل أعمال؟ أنت بحاجة حينذاك إىل
اال ّدخار لمعاش تقاعد الخدمة الخاص بك .ال
تنس أيض اً أن تسحب راتب اً لك وتدفع ال �ض ائب
لك يتم اال ّدخار للمعاش التقاعدي العام الخاص
ي
بك .يتحدد مبلغ المعاش التقاعدي العام حسب
ال راتب الذي تسحبه.

قد يكون من المفيد العمل لمدة أطول
التقاعد الكامل قبل ال �ض يبة
تقاعد ف ي� عمر  65سنة
تقاعد ف ي� عمر  67سنة
ئ
جز� % 75
عمل بدوام ي

عمل منذ عمر 25سنة

عمل منذ عمر 40سنة

 16,600كرونه

 12,700كرونه

 18,900كرونه

 14,000كرونه

 13,500كرونه

 10,900كرونه

عىل سبيل المثال :شخص عمره اليوم  60سنة ،لديه راتب  30,000كرونه (دوام كامل) أو  22,500كرونه
ئ
التوال .
جز� بنسبة  )% 75ف ي� الشهر قبل ال�ض يبة .يتقاعد ف ي� عمر  65سنة و 67سنة عىل
(دوام ي
ي
قم باال ّدخار بنفسك – المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه
ف
�ض
حوال  1400كرونه ي� الشهر قبل ال يبة طوال الحياة
ا ّدخار  500كرونه ف ي� الشهر منذ عمر  25سنة يمكن أن
يعطيك ي
ف
ف
عندما تُحال عىل التقاعد .إذا بدأ المرء
توف�  1500كرونه ي� الشهر
بالتوف� للتقاعد ي� عمر  50سنة فقد يحتاج إىل ي
ي
للحصول عىل نفس المبلغ.

اتصل بسلطة شؤون التقاعد إذا كانت لديك أسئلة عن التقاعد.

تم جلب جميع الحسابات من ( typfallskalkylتتم الحسابات انطالقاً من ت
اف�اضات  Pensionsmyndighetenعندما
ف
صا� بعد دفع الرسوم.
ّ
تقدر المعاش التقاعدي) من  ،Pensionsmyndighetenمع اعتبار عوائد بنسبة  1,7بالمئة ،ي
معدل الفائدة الحقيقي المحسوب عبارة عن أمثلة لعوائد فقط .ال يمكن
انطالقاً من عقد تقاعد الخدمة لدى ّ .SAF-LO
نخ�ك كم سيكون حجم ا ّدخارك ف ي� الحقيقة.
أن ب
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