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جديد �ف

بقلم أنيكا كرويترس 



من  جزء  لتصبح  واإلمكانية  العمل  رفقاء  املعاش.  من  بكثري  أكرث  تعني  جديدة  وظيفة 
املجموعة. هذا هو الطريق لألمام. من السهل أن تجد وظيفة أخرى بعد الوظيفة األوىل وأن 

تكمل دراستك.
الوظيفة. وهذا اآلمان سيصبح أكرب بكثري إن  وهو يعترب أيضاً يشء آمن يأيت تلقائياً مع 
كان هناك اتفاقية جامعية يف مكان العمل. تعطي االتفاقية الجامعية اآلمان يف املستقبل عىل 

شكل معاش التقاعد. تستطيع أن تقرأ يف الكتاب عن االتفاقية الجامعية.
هناك الكثري من األمور التي عليك أن تعرفها إن كنت جديد يف سوق العمل السويدي. 
يريد هذا الكتاب أن يساعدك يف دربك ويسهل عليك فهم العالقة بني املعاش والتأمينات 
ومعاش التقاعد. املعرفة عن معاشات التقاعد تعطيك أيضاً إمكانية اتخاذ القرارات الصحيحة.

من املمكن أن تكون واحد من آالف البرش الذين أتوا إىل هنا كمهاجرين وممن بدأ العمل. 
أو إن كنت شاباً ووجودك جديد يف سوق العمل. يبغي أن يكون هناك مكان للكل وأن يكون 

لدى الجميع نفس الحقوق واإلمكانيات والواجبات. 
من املهم لنا أن تحصل أنت والباقي عىل وظيفة. إن األمر بالنسبة للمجتمع يكون جيد 
إن كان هناك الكثري من الذين يعملون ويساهمون عىل تقوية االقتصاد. وهذا اليشء يجعل 

السويد دولة غنية بطرق كثرية. 

لكي يكون 
ي المراحل المختلفة من العمر فقمنا من أجل ذلك 

الأمر سهل ح�ت تعلم ما الذي يرسي �ف
 . بتلوين الخلفية باللون الزهري بالنسبة لالأمور المهمة أك�ث

كلمة المقدم

الكث�ي من 
الوظائف الجدد ضمن المدارس والرعاية الصحية والرعاية لديها التفاقية الجماعية 

ي للمحافظات والمقاطعات. كي نجعل الأمر واضحاً بالنسبة من  للبلديات والتنظيم النيا�ب
. يعمل ضمن البعض من هذه الوظائف فقد قمنا بتلوين خلفية المعلومات باللون الأخ�ف
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.1
لقد حصلت عىل وظيفة

عقد العمل

ستحصل عىل عقد عمل عندما تعمل. يجب ذكر التايل يف عقد العمل الذي توقع عليه أنت 
ورب العمل الخاص بك: 

إسم رب العمل  •
عنوان مكان العمل ورقم السجل التجاري  •

أوقات العمل يف اليوم أو األسبوع  •
املرتب الذي تحصل عليه  •

•  ما هي حجم اإلضافات التي تحصل عليها يف حالة العمل اإلضايف أو يف أوقات العمل الغري مريحة
مهامك  •

الخصومات املمكنة للطعام والسكن  •
مدة إقالة   •

شكل الوظيفة  •
•  تاريخ بدأ العمل وتاريخ انتهائه )إن كانت الوظيفة لفرتة محددة(

ما الذي يرسي يف حالة اإلجازة السنوية املدفوعة األجر واملدة  •

شكل الوظيفة هي من املعلومات املهمة. هذا املعلومة تذكر شكل الوظيفة. من املمكن أن 
تكون الوظيفة حتى إشعار أخر. وهذه تسمى أيضا بأنه لديك وظيفة ثابتة أو تعمل بشكل 
ثابت. حينها سترسي بعض القوانني الخاصة التي تتعلق بالفصل أو كيف ميكنك تقديم االستقالة 
من العمل. القانون الذي يرسي يف كل أماكن العمل يسمى قانون حامية الوظيفةـ  الس. وميكن 
أيضاً أن يكون هناك اتفاقية جامعية تتحكم يف رشوط العمل. ميكنك قرأة املزيد عن االتفاقية 

الجامعية الحقاً يف هذا الجزء.



6

تأكد دائماً
 من الحصول عىل عقد عمل موقع! 

من الممكن خالف ذلك أن تبقى بال عمل وبال معاش.

من املمكن أيضاً أن تكون الوظيفة عمل مؤقت. وهناك عدة أنواع من الوظائف املؤقتة:
العمل.  وانتهاء  بدأ  تاريخ  تعلم  أن  الحالة   •  عمل مؤقت عام )آ يف آ(. تستطيع يف هذه 
نظام العمل بنظام الساعات هو عندما تأيت لتعمل عدة ساعات عند الحاجة. ومن املمكن 
أيضاًِ أن تكون موظف لبضعة أيام. احتفظ بجميع كشوفات املرتب )هو إعالم عن املرتب 
الذي ستحصل عليه من رب العمل يف كل شهر(. من املمكن أن تحتاج لتبني الفرتة التي 

عملت بها لصندوق التأمينات العامة يف حالة املرض وإن كنت ستحصل عىل نقدية.  
•  وظيفة مؤقتة بدل موظف أخر. سيتم إخبارك عن تاريخ بداية العمل وبدل من ستعمل ومتى 
تنتهي الوظيفة املؤقتة بدل موظف أخر. من املمكن متديد الوظيفة املؤقتة إذا كان الشخص 

الذي ستقوم بالعمل بدل عنه ال يستطيع أن يرجع إىل العمل يف املوعد املحدد.
•  وظيفة موسمية. سنقوم بإعالمك بتاريخ البدء وتاريخ االنتهاء وبأن الوظيفة سارية املفعول 
لفرتة معينة ولسبب معني. تنتهي الوظيفة عندما ينتهي املوسم. عادة ما تكون الوظيفة 
مرتبطة بفصل معني من السنة، عىل سبيل املثال حارس للمسبح يف املسابح املفتوحة أو 

العمل عىل إزالة الثلوج.
•  وظيفة عىل سبيل التجربة. يسمح بالتوظيف عىل سبيل التجربة لفرتة ال تتجاوز الستة أشهر 
ويتوجب عليك مزاولة العمل املفروض أن تقوم به للحصول عىل عمل ثابت بعد التوظيف 
عىل سبيل التجربة. من املمكن أن تفصل من التوظيف عىل سبيل التجربة وهناك قوانني 
حول هذا املوضوع. إن مل تفصل من الوظيفة عىل سبيل التجربة فتتحول الوظيفة بشكل 

تلقايئ إىل وظيفة ثابتة.
•  ملن هو فوق ٦٧ عاماً. يستطيع حينها رب العمل أن يعرض عليك عقد خاص ال تنطبق عيل 

قوانني الوظيفة الثابتة.

أوقات العمل
يجب ذكر أوقات العمل الخاصة بك يف عقد العمل. عادة ما ترتاوح أوقات العمل للوظيفة 
بدوام كامل ما بني ٣٥ و ٤٠ ساعة أسبوعياً. يتم ذكر الوظيفة لشكل جزيئ بالنسبة املئوية من 
الدوام الكامل، عىل سبيل املثال ٨٠ أو ٥٠ باملئة. ومن املمكن أيضاً أن يذكر عدد ساعات معينة 

أو عدد األيام باألسبوع أو الشهر. 
القانون هو من يحدد املقدار املسموح به يف اليوم واألسبوع والسنة. وهناك أيضاً قوانني 
تضبط فرتة االسرتاحة والراحة. يجب عىل سبيل املثال أن يكون هناك وقت للطعام وعدد 

معني من الساعات للنوم واإلجازة قبل البدء بوردية عمل جديدة.
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ستحصل عىل مرتب!

املرتب
 يجب ذكر املرتب الخاص بك يف عقد العمل. من املمكن أن تحصل عىل أشكال مختلفة 

من املرتب. من املمكن أن يكون:
مرتب شهري ثابت  •

أجرة بالساعة  •
مرتب مع قسم متحرك، عىل سبيل املثال مع اتفاقية معينة أو عمولة أو عالوة  •

لديك الحق أيضاً يف الحصول عىل تعويض إضايف يف حالة العمل يف األجازات والليايل. هذا ما 
يسمى بتعويض ألوقات العمل الغري مريحة واو يب هي اختصار ألوقات العمل الغري مريحة. 

ال يوجد يف السويد قانون للحد األدىن للراتب يف السويد، عىل خالف الكثري من الدول. ولكن 
يوجد يف معظم أماكن العمل ما يسمى باتفاقية جامعية. وهناك مسجل ما هو الحد األدىن 
للمرتب للوظائف املختلفة ومهام العمل واألعامر املختلفة. عادة ما يتحدث املرء عن ما يسمى 

مرتب حسب االتفاقية. ولكن ال يوجد ما مينع رب العمل من إعطاء مرتب أعىل.
اتفاقية جامعية حد أدىن للمرتب. يستطيع  التي ليس لديها  العمل  ال يوجد يف أماكن 
رب العمل أن يضع أي راتب متدين يريده. ميكنك قرأة املزيد عن االتفاقية الجامعية الحقاً 

يف هذا الجزء. 
عادة ما يتم دفع الراتب يف حوايل ٢٥ من كل شهر. يدفع الراتب إىل الحساب الذي قمت 

بتسجيله لدى رب العمل. 
املرتب املودع يف حسابك هو املرتب املستقطع بعد الرضائب. وهذا يعني أن رب العمل 
هو من يقوم بسحب رضيبة الدخل التي من املفروض أن تدفعها أنت. هذا ما يسمى رضيبة 
عىل مصدر الدخل. يستطيع رب العمل أن يرى مقدار الرضيبة التي يسحبها يف الجداول 
.www.skatteverket.se الرضيبية التي تصدرها مصلحة الرضائب، تستطيع قراءة املزيد عىل

وعىل رب العمل أيضاً دفع رضيبة عىل املرتب املدفوع، ما يسمى رسوم رب العمل. يدخل 
الوالدين  أو نقدية  أو مبلغ يف حالة املرض  الخاص بك  للتقاعد  العمل مبلغ  يف رسوم رب 
أو نقدية إصابة عمل وقسم يذهب للدولة كرضيبة. رسوم رب العمل تكون أقل ملن هم 
مولودين قبل عام ١٩٥٢ )عام ٢٠١٨(. وهذا يعني أن التوظيف بالنسبة لرب العمل يكون 

أرخص إن قام بتوظيف شخص كبري بالسن.
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اتفاقية جامعية

يوجد يف معظم أماكن العمل يف السويد اتفاقية جامعية. هو اتفاق بني رب العمل واملوظفني 
عىل الراتب وعىل رشوط التوظيف. هذا الرشوط ترسي عىل جميع املوظفني ـ كل الجامعة. 

نقابات أرباب العمل واملوظفني تقوم بالتوقيع عىل هذه االتفاقيات.
يوجد نقابات لغالبية املهن. مكان العمل والعمل الذي تقوم به والدراسة الخاصة بك هي 

ما يحدد النقابة التي تناسبك. نقابات املهنيني تسمى النقابات أو النقابة.

كل من
ي القطاع الحكومي لديه اتفاقية جماعية. هناك 

يعمل �ف
ي للمحافظة   ي البلديات والتنظيم النيا�ب

ف �ف عقد لكل العامل�ي
ي الوظائف الحكومية. 

ف �ف وهناك عقد لكل العامل�ي

معظم 
ي القطاع الخاص أيضاً 

ف لدى أرباب عمل �ف لدى العامل�ي
اتفاقية جماعية. هناك الكث�ي من التفاقيات الجماعية 
ي سوق العمل التابع للقطاع الخاص ولكن 

المختلفة �ف
ف  ف كموظف�ي . واحدة للعامل�ي ف ت�ي ف كب�ي هناك اتفاقيت�ي

. تستطيع أن تسأل النقابة أو قسم  ف وواحدة للعامل�ي
المرتبات لدى رب العمل أو رب العمل عن التفاقية 

ي القطاع الخاص.
ي ترسي عليك إن كنت تعمل �ف

ال�ت

يحق فقط للملتحقني بالنقابة التأثري يف األمور التي تستطيع النقابة أن تناقشها يف املفاوضات 
الجديدة. عىل سبيل املثال املفاوضة عىل مرتب أعىل أو أجازة سنوية مدفوعة األجر لفرتة 
أطول. إن كنت عضو يف النقابة فيجب عليك دفع رسوم النقابة املهنية هذه الرسوم تتضمن 

الكثري من املزايا مثل تأمينات أرخص وإمكانية املشاركة يف دورات.
الركن األساس لالتفاقية  البلد. وهي  أنحاء  الجامعية املركزية ترسي يف جميع  االتفاقية 
الجامعية املحلية. يوجد يف االتفاقية املحلية مزايا أكرث، عىل سبيل املثال مالبس للعمل مجانية 

أو قوانني حول كيفية كتابة جدول أوقات الدوام.
االتفاقية الجامعية تعطيك أكرث من ما يخولك القانون له عندما يتعلق املوضوع مبعاش 
تأمينات بسبب عدم  أماكن عمل تفتقد إىل  أيضاً  التقاعد أو يف حالة املرض. يوجد هناك 

وجود اتفاقية جامعية. 
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االتفاقية الجامعية التي ترسي يف مكان العمل الخاص بك تحوي قوانني حول:
أشكال التوظيف  •

املرتبات والتعويضات األخرى  •
أوقات العمل  •

األجازات الخارجة عن نطاق اإلجازة السنوية املدفوعة األجر املحددة  •
الفصل   •

تقاعد نهاية الخدمة الخاص بك  •

تحتوي أيضاً عىل تأمينات يف حالة:
مرضك  •

إن تعرضت لحادث أو إصابة  •
إن فقدت عملك  •

التأمينات الداخلة يف االتفاقية الجامعية تسمى تأمينات االتفاقية. أرباب العمل يقومون بدفع 
معاش التقاعد الوظيفي الخاص بك والتأمينات املختلفة. أقرأ املزيد يف الجزء ٣.

ف الذين الطرف�ي
ي البلديات 

يقومون بالتفاق عىل التفاقية الجمعية �ف
والتنظيمات النيابية للمحافظات والمقاطعات هم: 
يقوم رب العمل بتوقيع التفاقيات الجماعية لدى 

بلديات السويد والتنظيمات النيابية للمحافظات، المسمى 
بالأس كو أل، مع النقابات المهنية المركزية لتقريباً ١،١ 

ي البلديات والتنظيمات النيابية للمحافظات 
مليون عامل �ف

والمقاطعات. أس كو أل هي أك�ب مؤسسة لأرباب العمل 
ي السويد. تقوم نقابة أرباب العمل، الباكتا، بتوقيع 

�ف
كات البلدية  اتفاقيات جماعية مشابهة بالنيابة عن الرسث

ي لديها عضوية لدى الباكتا.
والنقابات البلدية ال�ت

أك�ب نقابة مهنية هي نقابة الكومونال )نقابة البلديات( 
ي لديها نصف مليون عضو. تعد نقابة الرعاية 

وال�ت
الصحية ونقابة الرؤيا )فيخون( من كبار النقابات. 

ي تمثل ١٧ نقابة 
ف وال�ت وهناك أيضاً نقابة رابطة الأكاديمي�ي

ف ضمن نقابة الساكو )النقابة المركزية  مختلفة لالأكاديمي�ي
ي السويد( لأكاديم�ي
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الفصل

ال يستطيع رب العمل فصلك بدون سبب إن كان لديك وظيفة ثابتة. يوجد هناك قوانني ضمن 
قانون حامية التوظيف الالس، تتعلق بك يف حالة الفصل من الوظيفة وكيف يستطيع رب 
العمل أن يتدبر هذا األمر. قانون الالس يرسي عىل األشخاص الذين يصل سنهم إىل ٦٧ عاماً. 
من املمن أن تخرس وظيفتك بسبب عدم توفر فرص عمل. من املمكن أن يحدث هذا األمر إن 
كان نشاط الرشكة اإلقتصادي ليس كام ينبغي وال يوجد هناك وظائف للجميع أو إن تسبب 

تغيري يف هيكل الرشكة أو نشاطها إىل اختفاء وظيفتك. 
من املمكن أيضاً أن تفقد الوظيفة ألسباب شخصية. من املمكن أن يكون السبب بسبب 
عدم قدرتك عىل رعاية وظيفتك أو إن كنت تحرض متأخر أو ال تقوم بعملك. وليك يتم هذا 
األمر فيتوجب عليك الحصول عىل إنذارات وعادة ما يتم أيضاً بالتحقق من إمكانية نقلك 

إىل وظيفة أخرى. 
إن كان هنك أزمة عمل فيتوجب عىل رب العمل فصل املوظفني بنوع من الدور والرتتيب. 
املصطلح السهل العمل به هو »من دخل أخراـً  يخرج أوالً«. يتم يف البداية فصل من لديه أقل 
فرتة توظيف. ولكن يوجد هناك حاالت استثنائية إن كان العاملون لديهم كفاءات مختلفة 

ومعارف تحتاج إليها الرشكة. 
يضبط قانون الالس أيضاً طول مدة اإلقالة الخاصة بك.  مدة اإلقالة هي الفرتة التي تعمل بها 
وتحصل عىل مرتب بالرغم من أنك مفصول. مدة اإلقالة هي شهر واحد عىل األقل. هناك أكرث 
من مدة لإلقالة وفق لالتفاقية الجامعية املوقعة. من املمكن حينها أن يؤثر عمرك عىل املدة. 
تستطيع أن تتقدم باالستقالة بنفسك إن كنت تريد تبديل العمل أو االنتقال إىل مدينة 
أخرى. هناك قوانني تضبط عدد األشهر التي ينبغي أن تقدم استقالتك قبلها إن كنت تريد 

االستقالة يف يوم محدد. عادة ما يتوجب عليك العمل كل مدة االستقالة الخاصة بك. 

إن كان 
ي مكان العمل الخاص 

ل يوجد أي اتفاقية جماعية �ف
بك فمن المهم أن تعرف ما تستطيع أن تحصل عليه 

؟ ما ستحصل عليه إن مرضت؟  ف بالمقابل. هل لديك تأم�ي
ي تعلم بها إىل التقاعد الخاص بك؟ 

كة ال�ت هل تدفع الرسث
ي تحاول أن تخفف من مصاريفها 

كات ال�ت من الممن للرسث
أن تتجاهل هذا الأمر. ولكن ستتحمل أنت مسؤولية 

ي المستقبل 
صابة أو المرض وستحصل �ف ي حالة الإ

الدفع �ف
عىل معاش للتقاعد منخفض.
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إن فقدت عملك

من الجيد عندما يكون لديك وظيفة أن تفكر يف وضعك املادي يف حالة فقدانك للوظيفة. 
هناك طريقة جيدة لحامية نفسك وهي أن تصبح عضو يف صندوق البطالة. 

من املمكن إن كنت عضو يف صندوق البطالة أن تحصل عىل نقدية تساعدك خالل الوقت 
حتى تجد وظيفة جديدة. نقدية البطالة تعادل جزء من راتبك. تحصل عىل ٨٠ باملئة من 
مرتبك، والحد األعىل هو ٩١٠ كرون يف اليوم خالل املئة يوم األوىل. ستحصل بعدها عىل 

٧٠ باملئة، والحد األعىل هو ٧٦٠ كرون باليوم.
هناك حوايل ٣٠ صندوق بطالة مختلف وفق للمهن والدراسات املختلفة. تستطيع التواصل مع النقابة 
 www.a-kassa.net إن كنت ال تدري أي صندوق للبطالة يناسبك أو تصفح الصفحة الرسمية عىل 
أو صفحة مكتب العمل عىل الصفحة www.arbetsformedlingen.se/a-kassa وستجد معلومات 

بإثني عرشة لغة مختلفة غري اللغة السويدية.
ستكون عىل األرجح عضو يف صندوق البطالة إن كنت عضو يف النقابة. تتعاون النقابات 
النقابة يك تكون عضو يف صندوق  البطالة. ولكنك ال تحتاج أن تكون عضو يف  وصناديق 
البطالة. تقوم إن كنت عضو يف صندوق البطالة بدفع رسوم والتي عادة ما تكون أكرث من 

١٠٠ كرون يف الشهر.
يتوجب عليك أن تسجل نفسك لدى مكتب العمل ولديك القدرة عىل العمل يك تحصل 
عىل تعويض إن أصبحت عاطل عن العمل. صندوق البطالة الخاص بك هو من يدفع لك النقود.
املبلغ األسايس. يجب أن تكون قد  للبطالة عىل   ستحصل إن مل تكن عضو يف صندوق 
بلغت ٢٠ عاماً واملبلغ األسايس هو ٣٦٥ كرون يف اليوم. تدفع النقدية من صندوق البطالة 
أيام أكرث إن كان لديك أطفال  واملبلغ األسايس ملدة أقصاها ٣٠٠ يوم. ستحصل عىل عدد 

تحت ١٨ عاماً.
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اإلجازة

اإلجازة السنوية املدفوعة األجر
 لدى كل من يعمل الحق يف اإلجازة السنوية املدفوعة األجر. ولكن ليس لديك الحق يف 
الحصول عىل اإلجازة وقتام تشاء. يتوجب عليك أن تقدم طلب لإلجازة السنوية لدى رب 
العمل الخاص بك. يحق لرب العمل أن يقول ال أو أن يرفض الطلب إن مل يكن مناسب لعىل 
سبيل املثال وضع العمل أو اإلجازات السنوية لباقي العامل. تعترب اإلجازة موافق عليها إن 

قال رب العمل نعم.
لديك الحق يف أربع أسابيع من اإلجازة السنوية املدفوعة األجر خالل الفرتة ما بني شهر 
استثناءات يف  أيضاً  لقانون اإلجازات. ولكن هناك  حزيران/يونيو وشهر آب/أغسطس وفق 
عقد التوظيف. من املمكن عىل سبيل املثال أن يتعلق األمر بعمل تقوم به خالل الفرتة التي 

يكون بها ضغط عمل خالل الصيف.
اإلجازة عادة ما تكون عدد معني من األيام بدون عمل. يتم خالل اإلجازة دفع مرتب 
اإلجازة. ولكن من املمكن إن كنت قد بدأت بالعمل يف فرتة تقل عن ثالثة أشهر أن تحصل 

عىل املال بدل اإلجازة ـ ستحصل عىل تعويض اإلجازة. 
لن تحصل إن كنت موظف عىل مرتب من أجل أيام اإلجازة الخاصة بك ولكن ستحصل 

عىل مرتب اإلجازة الذي عادة ما يساوي املرتب. هذا ما يسمى بإجازة مدفوعة األجر. 
لدى كل املوظفني وفق لقانون اإلجازات الحق يف ٢٥ يوم إجازة سنوية. من املمكن أن 
يكون لديك الحق يف أكرث من ٢٥ يوم إجازة إن كنت تعلم يف مكان عمل لديه اتفاقية جامعية.

عمل جزيئ
العمل الجزيئ هو عندما ال تعمل بدوام كامل. من املمكن أن يعود السبب إىل أن وظيفتك هي 
عمل جزيئ. ومن املمكن أيضاً أن يعود السبب هو أنك خفضت وقت العمل الخاص بك من 
الوظيفة بدوام كامل. ال يؤثر الدوام الجزيئ فقط عىل املرتب. بل من املمكن أن يجعل األمر 
أكرث صعوبة يف تبديل مهام العمل أو الحصول عىل تعليم وستخرس حينها فرصة الحصول عىل 

عمل أحسن ومرتب أفضل. 

التفاقية الجماعية التابعة 
ي البلديات والتنظيمات النيابية للمحافظات 

ف �ف للعامل�ي
تعطي أيام إجازات أك�ث لكبار السن.

فوق ٥٠ عام  من ٤٠ إىل ٤٩ عام  إىل ٣٩ عام  الأعمار 
32  31  25 جازة  أيام الإ
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النساء يف السويد تعمل عمل جزيئ أكرث من الرجال. األسباب متعددة. مبا أن النساء تعمل بعلم 
جزيئ بشكل أكرب فهذا أيضاًِ يصبح واحد من أكرث األسباب شيوعاً لحصول النساء عىل مرتبات 

مدنية ومعاش تقاعد متدين أكرث من الرجل. 
تحدث مع رب العمل الخاص بك إن كنت تريد الزيادة أو نقصان وقت العمل. من املمكن 
يف بعض األحيان أن تحتاج إىل ملئ إستامرة. قدم طلبك يف وقت مبكر! من املمكن إن تغري 
وقت العمل الخاص بك أن يؤثر عىل جدول العمل الخاص بزمالئك ومبهام العمل الخاصة بهم. 
يحق لك أن تعود إىل وقت العمل الذي توظفت من أجله إن كان لديك يف البداية وظيفة 

بعدد ساعات معينة أو دوام كامل وقمت بتخفيض أوقات العمل. 

أوقات عمل مخفضة للوالدين
لديك الحق يف أجازة الوالدين إن رزقت بطفل. تستطيع قراءة املزيد يف الجزء ٤. 

لديك أيضاً الحق وفق لقانون إجازة الوالدين يف تخفيض وقت العمل بخمس وعرشين 
بعض  أعىل يف  العمر  يكون  أن  املمكن  أعوام. ومن  مثانية  الطفل  يصبح سن  باملئة حتى 
االتفاقيات الجامعية وعادة حتى يصبح عمر الطفل اثنتي عرش عاماً. وهذا يعنى بأن لديك 
الحق يف العمل ستة ساعات إن كنت تعمل مثان ساعات يف اليوم. ويتم خفض املرتب بنفس 

القدر. لديك الحق يف الرجوع إىل نفس وقت العمل الذي توظفت من اجله وقتام تشاء.

الدراسات
لديك الحق يف الحصول عىل إجازة من وظيفتك بدون أن تخرس الوظيفة يك تتعلم. وهذا يسمى 

إجازة بدون مرتب للدراسة. ال تحصل خالل هذه الفرتة عىل مرتب.
يجب عليك تقديم طلب لدى رب العمل الخاص بك يف موعد مبكر قبل بداية الدراسة. 

تحتاج أن تكون موظف لفرتة معينة يك يكون لديك الحق لهذه اإلجازة. 

أسباب أخرى
يتوجب عليك طلب اإلذن من رب العمل الخاص بك إن احتجت إىل إجازة ألي سبب. األمر 
يرجع إىل رب العمل يف املوافقة أو الرفض. عادة ما يتم خصم من املرتب وفق للمدة التي 

تغيبت فيها من العمل.



14

.2
ف أنت لديك تأم�ي

إن مرضت

من املمكن إن مرضت ومل تستطيع أن تعمل أن تحصل عىل تعويض املرض بدل من املرتب. 
ال يكفي أن تكون مريض أو مصاب بل يتوجب أن يكون هناك عدم قدرة عىل العمل ـ ال 
تستطيع العمل. هذا ما يسمى باللغة العامية بأنك مسجل كمريض. عدم القدرة عىل العمل 
متعلقة بنوع العمل الذي تقوم به. من املمكن أن ال يكون األمر يسء إن كنت مصاب بالرشح 
عندما تقود الشاحنة ولكن ال يسمح لك أن تأيت للعمل يف مجال الرعاية الصحية ويتوجب 

عليك أن تأخذ إجازة مرضية.
ال يوجد حاجة أن تكون عدم القدرة عىل العمل الخاصة بك أن تكون بشكل كيل. تستطيع 
أن تحصل عىل تعويض لخمس وعرشين باملئة أو خمسني باملئة أو خمس وسبعني باملئة لعدم 
القدرة عىل العمل. ستقوم بالعمل لخمسني باملئة من وقت العمل الخاص بك وستحصل عىل 

نصف تعويض املرض إن كانت عدم القدرة عىل العمل لنسبة خمسني باملئة.
إن تغيبت عن العمل لفرتة أكرث من أسبوع بسبب تسجيل املرض فستحتاج حينها أن تسلم 
شهادة مرضية إىل رب العمل. يقوم الطبيب الذي كشف عليك بكتابة الشهادة املرضية. لدى 
رب العمل الحق أيضاً يف طلب الشهادة يف موعد أبكر من هذا الوقت إن كنت عىل سبيل 

املثال تغيبت لفرتات قصرية لعدة مرات
يحق لك إن مرضت وكنت مسجل كمريض أن تحصل عىل تعويض املرض. يتكون تعويض 
املرض من نقدية املرض التي تحصل عليها من صندوق التأمينات العامة ومرتب املرض الذي 
تحصل عليه من رب العمل الخاص بك. تستطيع أيضاً أن تحصل من رب العمل عىل مرتب 
املرض وفق لالتفاقية الجامعية وهذا سيكون له دور كبري عىل وضعك اإلقتصادي عندما مترض.
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إن كنت مسجل كمريض لفرتة تتجاوز العام فستحصل عىل تعويض من صندوق التأمينات 
العامة وستحصل إن كان لديك عىل اتفاقية جامعية عىل تعويض إضايف. ستحصل عىل املزيد 

من املعلومات من قسم املعاشات أو صندوق التأمينات العامة.
الحاالت مدى  العمل لفرتة طويلة، ويف بعض  القدرة عىل  من املمكن إن مل يكن لديك 
الحياة، أن تحصل عىل تعويض النشاط واملرض من صندوق التأمينات العامة. يتم حساب 

تعويض النشاط واملرض بناء عىل مرتبك السابق. 
ستحصل إن كنت تحت سن ٣٠ عام عىل تعويض النشاط وستحصل عىل تعويض املرض إن 
كنت فوق ٣٠ عام حتى عمر ما تحت ٦٥ عام. كال التعويضات تعطى عيل شكل ٢٥٪ أو ٥٠٪ 
أو ٧٥٪ أو تعويض كامل بناء عىل قدرة العمل الخاصة بك. ستحصل عىل املزيد من النقدية، 
زيادة عىل ما تحصل عليه من صندوق التأمينات العامة إن كان لديك اتفاقية جامعية. تواصل 

مع النقابة الخاصة بك وقسم املرتبات إن كنت تريد أن تعرف املزيد.

املساعدة للعودة 
يتوجب عىل رب العمل أن يساعدك إنمرضت أو إن كان لديك إصابة عمل يك تستطيع أن تعود 
للعمل. يدخل يف إصابات العمل إصابات ناجمة عن الوقوع يف العمل أو حوادث عندما تذهب 

إىل وتعود من العمل أو املرض أو اإلصابة بالعدوة بسبب العمل.
سيحصل رب العمل عىل سند من صندوق التأمينات العامة الذي يستطيع أن يضع خطة 

بطرق مختلفة ملساعدتك. 
يسمى التدريب للعودة للعمل بتأهيل يركز عىل حياة العمل. تستطيع حينها أن تحصل 

عىل نقدية التأهيل من صندوق التأمينات العامة. املبلغ هو نفسه مقارنة بنقدية املرض.

من 
ي أرسع وقت ممكن 

المهم أن تحصل عىل المساعدة �ف
إن كنت تحتاج إىل التأهيل. ستصبح الصعوبة أك�ب للعودة 
ة تسجيل المرض الخاصة بك. من الممكن  كلما طالت ف�ت

ء، من أن تصبح خارج الشعور  ي
أن يتعلق الأمر بكل �ث

ي العمل ح�ت الوصول إىل أنك ل تملك التعليم 
الجماعي �ف

ي عملك.
المستمر الذي تحتاجه �ف

أدخل عىل 
 www.ersattningskollen.se متفقد التعويضات عىل صفحة
ي حساب المبلغ الذي ستحصل عليه 

وستحصل عىل مساعدة �ف
ي حالة مرضك.

�ف

تنبه!
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إن كان لديك 
التفاقية الجماعية فتستطيع الحصول عىل المساعدة 

صابة عمل. أدخل عىل متفقد  بطرق ش�ت إن تعرضت لإ
www.ersattningskollen.se التعويضات عىل صفحة 

ى ما الذي ممكن أن تحصل عليه وفق لالتفاقية   ل�ت
الجماعية الخاصة بك.

ف  كل الموظف�ي
ي للمحافظات  ي التنظيم النيا�ب

ي البلدية أو �ف
ف �ف العامل�ي

ي تعطي المزيد من 
ف عىل إصابات العمل ال�ت لديهم تأم�ي

ف الآمن عىل إصابات العمل،  التعويضات. تسمى التأم�ي
كة AFA للتأمينات إن  ي اف اـ كي ال. تواصل مع رسث

�ت
صابة عمل. تستطيع بسهولة التواصل معهم  تعرضت لإ

عىل الصفحة www.afa.se من خالل بطاقة التعريف 
ونية. يستطيع قسم الرواتب مساعدتك. لك�ت الإ

يدخل أيضاً يف بعض رسوم النقابات املهنية تأمني يعطيك التعويض اإلضايف إن كنت ال تستطيع 
العمل. تأكد من املعلومات مع النقابة املركزية أو مع املسؤول يف مكان العمل الخاص بك. 

تنبه!
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.3
تقوم بجمع نقاط للحصول عىل 
معاش التقاعد من خالل العمل

نقوم بكسب مرتب التقاعد خالل حياة العمل الكاملة الخاصة بنا. كل شخص يقوم بكسب 
مرتب التقاعد الخاص به. 

الوظيفة تعطي 
ف ـ التقاعد العام وتقاعد  معاش التقاعد بطريقت�ي

نهاية الخدمة. 

تستطيع أن تتخيل معاشات التقاعد كهرم. 
التقاعد العام بحكم القانون يشكل القاعدة وتقوم مصلحة التقاعد بدفعه.   •

•  ستجد تقاعد نهاية الخدمة يف منتصف الهرم والذي ستحصل عليه من خالل عملك 
وتقوم رشكة التأمني بدفعه. عادة ما يكون تقاعد نهاية الخدمة مقرر من خالل 

االتفاقية الجامعية. 

وستجد يف أعىل الهرم املدخر الخاص بك.  •

هرم مرتب التقاعد

ي دخار الخاص �ب • الإ
•  تقاعد نهاية الخدمة، ما يسمى أحياناً 

تقاعد العقد

•  التقاعد العام والذي هو تقاعد المعاش
•  التقاعد العام والذي هو قسط التقاعد
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التقاعد العام 

التقاعد العام هو التقاعد الذي ستحصل عليه من مصلحة التقاعد. ينقسم إىل ثالثة أقسام ـ 
تقاعد الدخل وقسط التقاعد والتقاعد املضمون. عندما تعمل وتحصل عىل مرتب فإنك تساهم 
يف بناء تقاعد املعاش وقسط التقاعد الخاص بك. نفس األمر يرسي عىل نقدية املرض أو نقدية 
الوالدين أو تعويض البطالة. التقاعد املضمون هو تكملة ملن كان مرتبه متدين وكل من يحصل 

عىل التقاعد املضمون ساهموا أيضاً يف جزء من تقاعد املعاش وقسط التقاعد.
التقاعد متدين جداً  التقاعد املضمون وإن كان هذا  بالحصول عىل  هناك رشوط تتعلق 

فيوجد هناك ضامن أخر ـ دعم اإلعالة.

إن كنت تريد 
معرفة المزيد عن التقاعد العام فقم بزيارة الصفحة 

 .www.pensionsmyndigheten.se الرسمية
تستطيع أيضاً التصال عىل خدمة الزبائن عىل رقم 

الهاتف 776 776-0771. وهناك بعض أرقام الهاتف 
ف  جم�ي المخصصة للمساعدة من خالل استخدام الم�ت

بلغات عدة. تستطيع الذهاب إىل مكتب الخدمات 
للحصول عىل المساعدة والمعلومات الذي تعمل 

به مصلحة التقاعد بالتعاون مع صندوق التأمينات 
ائب. العامة ومصلحة ال�ف

تقاعد الدخل
 يتم دفع مبلغ معني كل عام تعمل به يبلغ ١٦ باملئة من الدخل الداخل يف حساب املعاش 
التقاعدي والذي يبلغ ٩٣ باملئة من املرتب الخاص بك قبل الرضائب. إن كنت تكسب ٢٠٠٠٠ 
كرون قبل الرضائب يف الشهر فسيتم استقطاع ٣٠٠٠ كرون للتقاعد، وهذا يعني ٣٦٠٠٠ كرون 

يف السنة الواحدة.

قسط التقاعد
ستقوم بكسب لقسط التقاعد بنفس الطريقة لتقاعد املعاش. املبلغ يساوي ٢،٥ باملئة من نقاط 
تقاعد املعاش التي تدفع. إن كنت تكسب ٢٠٠٠٠ كرون يف الشهر فسيكون املبلغ ٥٠٠ كرون، 

وهذا يعني ٦٠٠٠ كرون يف السنة الواحدة.
أن  تستطيع  التقاعد.  مصلحة  لدى  االدخار  صناديق  يف  املبالغ  هذه  ادخار   يتم 
صفحة  عىل  مجاناً  الصناديق  بتبديل  وتقوم  لالدخار  صناديق  خمس  بني  ما   تختار 

.www.pensionsmyndigheten.se
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ولكن هذا األمر ليس إلزامي. هناك صندوق لالدخار يسمى سوفان، وهذا لكل من ال يريد 
أن يختار ما بني الصناديق أو ال يريدون أن يقوموا بأي خيار. الكثري يختارون سوفان أيضاً النه 

حتى الوقت الحايل مييض عىل مايرام. 
تستطيع الحصول عىل املزيد من املعلومات عن صناديق االدخار لدى مصلحة التقاعد. 
تستطيع أيضاً إن كنت تريد معرفة املزيد عن االدخار من خالل صناديق االدخار أن تدخل 

 .www.fondkollen.se عىل صفحة
القانون الذي يرسي عىل تقاعد املعاش وقسط التقاعد هو أنك تستطيع أن تحصل عىل 
تقاعد لدخل أقصاه ٤٢٠٣١ كرون يف الشهر )٥٠٤٣٧٥ كرون لسنة ٢٠١٨(. ال تستطيع الحصول 

عىل تقاعد املعاش وقسط التقاعد إن كان دخلك أكرث من هذا. 

التقاعد املضمون
التقاعد العام يتضمن الضامن األساس ـ التقاعد املضمون. وهذا كام يفهم منه ضامن لحصول 
عىل تقاعد عام عىل األقل. من املمكن أن يكو ن لك الحق يف الحصول عىل التقاعد املضمون 
إن كنت قد عملت قليل أو عملت بعمل جزيئ أو مل تعمل أصالً. معظم الذين يحصلون عىل 
التقاعد املضمون سيحصلون عىل تكملة من تقاعد املعاش وقسط التقاعد. يرسي هذا األمر 

إن كان إجاميل هذه املعاشات التقاعدية ال تتعدى حوايل ١٠٠٠٠ كرون شهرياً. 
ولكن هناك رشوط للحصول عىل التقاعد املضمون. يتوجب عليك للحصول عىل التقاعد 
املضمون كاملأن تكون قد سكنت يف السويد ملدة ٤٠ عام ما بني عمر ١٦ عام وعمر ٦٥ عام. 
يتوجب عليك للحصول عىل أي نوع التقاعد املضمون أن تكون سكنت يف السويد ملدة ال تقل 
عن ثالثة أعوام يف السويد قبل أن تصل إىل ٦٥ عام. تستطيع إن كنت قد سكنت يف واحدة 
من دول االتحاد األورويب أو الرنويج أو ايسالندا أو ليختنشتاين أو سويرسا أن تحسب فرتة 
التي قضيتها هناك لتتوفر فيك رشوط الثالث سنوات. تستطيع مصلحة التقاعد أن تساعدك 

لتحسب حقك يف التقاعد املضمون.
إن كنت قد حصلت عىل ترصيح اإلقامة يف السويد ك مهاجر أو الجئ فيمكنك أن تحسب 
الفرتة التي قضيتها يف وطنك األم. ولكن يتوجب عليك أن تسكن يف السويد ملدة عام واحد قبل 
أن يصبح عمرك ٦٥ عام. تستطيع أيضاً أن تحسب الفرتة فيالسويد، بدأ من فرتة تقدميك عىل 
ترصيح اإلقامة. إن كنت مهاجر من درجة األقارب فإنك وقتها ال تستطيع حساب السنوات 
التي قضيتها يف وطنك األم. إن كان لديك تقاعد يف بلد أخر فمن املمكن أن يقوم هذا األمر 

بخفض التقاعد املضمون الخاص بك. 

دعم أخر للمتقاعدين
باإلضافة إىل التقاعد، من املمكن أن يكون لك الحق يف النقدية اإلضافية للسكن. إن كان مرتب 
التقاعد متدين جداً فمن املمكن أن يكون لديك الحق أيضاً يف النقدية اإلضافية للسكن الخاصة. 
يف حالة عدم وصولك إىل »الحد األدىن للمعيشة«، بالرغم من دعم السكن، فيمكنك حينها أن 

تقدم عىل الدعم املادي للمعيشة لكبار السن. 
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ما هو الدعم والنقديات التي يقوم التقاعد بإعطائها؟
من املمكن أن يكون لك الحق يف الحصول عىل أنواع مختلفة من الدعم والنقديات إن كنت 
جديد عىل سوق العمل السويدي. بعض النقديات تعطي الحق للتقاعد وبعضها ال يسمح 

بذلك. تستطيع يف بعض الحاالت أن تعمل ليكون لديك الحق يف جزء من التقاعد املضمون. 
القاعدة األساسية هنا هي أن الدعم والنقديات التي تدفع عليها رضائب تعطيك الحق 

يف الحصول عىل تقاعد املعاش وقسط التقاعد.

ما الذي يعطيه 
التقاعد السويدي؟

ي التقاعد السويدي
مقدم اللجوء............................................................. ليس لديه الحق �ف

ي التقاعد المضمون
..................................................... لديه الحق �ف لمن لديه ت�يح إقامة

................................................................................. ل يعطي نقاط تقاعد دعم سوق العمل
..................................................................................... ل يعطي نقاط تقاعد تعويض التطور

دعم النشاط............................................................................................ نقاط تقاعد المعاش 
عالة............................................................................................ ل يعطي نقاط تقاعد دعم الإ
نقدية الطفل.......................................................................................... ل يعطي نقاط تقاعد
.......................................................................................... ل يعطي نقاط تقاعد نقدية السكن
نقدية الوالدين........................................................................................ نقاط تقاعد المعاش
تعويض البطالة...................................................................................... نقاط تقاعد المعاش
نقدية المرض.......................................................................................... نقاط تقاعد المعاش
تعويض النشاط والمرض..................................................................... نقاط تقاعد المعاش

املصدر: التقاعد الخاص يب/الكاتب

سنوات الطفولة
ليس من العدل أن تحصل عىل تقاعد متدين فقط ألنه أصبح لديك طفل. وهذا هو السبب لحصول 
عىل حق التقاعد خالل أول أربع سنوات من عمر الطفل، ما يسمى بحق سنوات الطفولة. هذا 
الدعم يعطى كل عام لواحد من الوالدين الذي لديه أقل مرتب. هناك طرق مختلفة لحساب حق 

التقاعد وتستطيع مصلحة التقاعد أن تحسب ما هي أفضل طريقة مناسبة لك. 
سنوات الطفولة بالنسبة للوالدين املقدمني للجوء من الفرتة التي يحصل فيها واحد من 

الوالدين عىل ترصيح اإلقامة حتى يصبح عمر الطفل أربع أعوام.
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الدراسات
تقوم الدولة بدفع رسوم التقاعد إن كنت تدرس يف املدارس العليا أو الجامعات أو ما يوازيها 
وتحصل عىل الدعم الدرايس من اليس اس ان. ولكن التقاعد سيكون قليالً جداً. سيعادل عىل 
أحسن تقدير التقاعد الذي ستحصل عليه إن كنت ستحصل عىل مرتب يساوي ٣٥٠٠٠ كرون 

يف السنة الواحدة.

تقاعد نهاية الخدمة

تقاعد نهاية الخدمة هو التقاعد الذي يدفعه رب العمل الخاص بك. إن كنت تعمل يف بلدية 
أو تنظيم نيايب للمحافظات أو ضمن القطاع العام فستحصل دوماً عىل تقاعد نهاية الخدمة. إن كنت 
تعمل لدى رب عمل يف القطاع الخاص فتحصل يف أغلب الحاالت عىل تقاعد نهاية الخدمة. 

سيحصل تسعة من عرشة من الذين لديهم وظيفة يف السويد عىل تقاعد نهاية الخدمة.

إن كان 
ي مكان العمل فعليك أن تعلم 

هناك اتفاقية جماعية �ف
بأنك ستحصل عىل تقاعد نهاية الخدمة. 

هناك البعض من أرباب العمل يف القطاع الخاص الذين ليس لديهم اتفاقية جامعية ولكن 
يأخذون عىل عاتقهم الدفع من أجل تقاعد نهاية الخدمة. 

مقدار تقاعد نهاية الخدمة عائد عىل حجم املرتب الذي تحصله والسنوات التي عملت بها. 
ال يهم إن كان لديك مرتب شهري أو كنت تعمل بنظام أجرة بالساعة. يستند تقاعد نهاية 

الخدمة عىل مرتبك قبل الرضائب.
األكرث شهرة هو أن يتم الدفع لك كل سنة مقدار ٤،٥ باملئة من راتبك قبل الرضائب. إن 
كنت تكسب ٢٠٠٠٠ كرون يف الشهر فسيكون املبلغ املدفوع إىل تقاعد نهاية الخدمة هو 
٩٠٠ كرون. ولكن إن كان مرتبك عايل فستحصل عىل املزيد. الحد األعىل هو ٣٩٠٠٠ كرون 
يف الشهر )٢٠١٨(. يتم دفع ما يساوي ٣٠ باملئة من املرتب عىل القسم الذي يتجاوز هذا 

الحد من املرتب. 
لدى الكثري هذه األيام اتفاقية جامعية وحتى دفعة إضافية للتقاعد تسمى قاعدة التقاعد 

املرن. وهناك أيضاً اتفاقية محلية والتي متكنك من الحصول عىل املزيد من التقاعد.
املادي عندما تصبح متقاعد. و هذا  بالنسبة لوضعك  الكثري  الخدمة  نهاية   يعني تقاعد 
يرسي باملقام األول إن كنت قد دخلت سوق العمل السويدي يف وقت متأخر من العمر وال 

تحصل عىل مبلغ عايل من التقاعد العام.
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تستطيع اختيار كيفية وضع املدخرات ـ إن كنت تريد
تم يف كل اتفاقية جامعية أختيار عدد من رشكات التأمني التي تستطيع أن تختار من بينها. 
تم اختيار االقرتاحات التي تستطيع أن تختار من بينها بدقة فائقة وتم مناقشة الرسوم ملستوى 

منخفض جداً. الرسوم املنخفضة تجعلك تحصل عىل املزيد من املال لتقاعدك. 

حاجتك 
ى لديها  إىل عدم الختيار! كل التفاقيات الجماعية الك�ب
خيارات جيدة جداً كي ل تحتاج أن تشعر بالضغط عىل 

الختيار. تستطيع أن تشعر بالآمان.

ستحصل أيضاً عىل خيارات ولكن غالباً ما تكون أقل إن قام رب العمل الخاص بك بدفع املبلغ 
إىل تقاعد نهاية الخدمة الخاص. وعالوة عىل ذلك فإن الرسوم يف معظم الحاالت تكون أعىل. 
إن مل تحصل عىل تقاعد نهاية الخدمة أو إن كنت رب عمل فيتوجب عليك أن تقوم بنفسك 

بدفع هذا التقاعد إن كان لديك اإلمكانية املادية لنفسك. 

لمن هو
ي للمحافظات فإن  ي البلديات أو التنظيم النيا�ب

موظف �ف
كة كو  ف التقليدي لدى رسث لديك خيارات مسبقة مثل التأم�ي

ي بأن 
ي ا )KPA( للتقاعد. بما أن هذا الخيار تقليدي فإنه يع�ف �ب

ي الأسهم والسندات 
ف يستثمرون �ف ف�ي ف مح�ت هناك إداري�ي

ي بأنك 
والعقارات ويوجد هناك ضمان. هذا الضمان يع�ف

ف التقليدي ستحصل عىل نوع ما من التقاعد عىل الأقل. التأم�ي
ي 

ي ا )KPA( للتقاعد زاد بشكل كب�ي جداً�ف كة كو �ب لدى رسث
القيمة والتقاعد سيصبح عىل الأرجح أعىل من الضمان. 

كل تقاعد نهاية الخدمة باتفاقية جامعية لديه مركز للخيارات وتستطيع هناك أن تحصل 
عىل املزيد من املعلومات وأن تقوم بخياراتك. ستجد يف النهاية الئحة. تستطيع أيضا أن تسأل 

النقابة أو قسم املرتبات عن مركز الخيارات.

ستجد كل يشء يف مكان واحد
معظم الذين ينهون حياة العمل يكون لديهم مرتبات تقاعد نهاية الخدمة من أماكن مختلفة. تستطيع 
 .www.minpension.se أن تأخذ نظرة عامة جيدة عن مرتبات التقاعد الخاصة بك عىل صفحة
تستطيع أن تتواصل مع مكتب خدمة الزبائن لدى مني بينخون )التقاعد الخاص يب( إن كان هناك 
أمور غري واضحة عىل هاتف رقم 89 89 89-0771. يعمل مكتب خدمة الزبائن بالتعاون مع مكتب 

خدمة الزبائن لدى مصلحة التقاعد وهذا يعني بأن ميكنك طلب مساعدة املرتجم. 
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إن أصبحت والد فإن لديك الحامية العالية يف السويد التي تعطيك املال والوقت الكايف ألطفالك. 
لديك الحق يف أخذ إجازة من العمل ملدة عام ونصف عام. ولديك الحق عند الرجوع أن تحصل 

عىل نفس مهام العمل مثل السابق. 
ولكن لديك أيضاً واجبات. عليك أن تخرب مديرك بأنك ستصبح والد مبوعد أقله شهرين 
قبل والدة الطفل. وعليك أن تتفق مع مديرك من البداية ما هي الفرتة التي تفكر أن تقضيها 

باملنزل. وهذا األمر يرسي عىل كل من األمهات واآلباء. 
لدى الوالدين الحق بالبقاء مع الطفل يف املنزل ملدة عرشة أيام عند والدة الطفل. تسمى 

هذه األيام أيام األبوة. 
ستحصل عندما تصبح والد عىل نقدية الوالدين من صندوق التأمينات العامة وهذا بناء 
عىل مرتبك وفرتة العمل. سيحصل من لديه اتفاقية جامعية عىل املزيد يفمرتب الوالدين/
باملئة من  الوالدين. وستحصل عادة عىل هذه اإلضافة بنسبة تصل إىل ٩٠  إضافة نقدية 
الوالدين لفرتة أقصاها ستة  ارتفاع املرتب. ستحصل عىل معاش  النظر عن  مرتبك، بغض 

أشهر وستدفع كمرتب عادي.

إن كنت تريد 
إن كنت تريد أن تحسب كم ستحصل عىل نقدية الوالدين 

وتكملة المرتب من التفاقية الجماعية فيتوجب عليك زيارة 
موقع www.knegdeg.se للحصول عىل المبالغ التقريبية. 

ف العقود المختلفة. من الممكن أن يكون هناك فرق ب�ي

.4
الأطفال والعمل
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إن كنت قد انتقلت إىل السويد مع أطفال صغار فسيكون لديك الحق أيضاً يف الحصول عىل 
نقدية الوالدين. إن كان الطفل تحت العام فسيرسي نفس عدد األيام الذي يرسي عىل األطفال 
املولدين يف السويد أو أطفال بالتبني. سيحصل الوالدين عىل ٢٠٠ يوم كحد أقىص إن أىت الطفل 
إىل السويد يف عمر ما بني عام وعامني. إن أىت الطفل بعد مرور العامني فسيحصلوا عىل ١٠٠ يوم 
كحد أقىص. تواصل مع صندوق التأمينات العامة إن كنت تريد أن تعرف املزيد عن تأمني 
 .)Föräldrakollen( الوالدين. ستجد عىل صفحة صندوق التأمينات العامة متفقد الوالدين
تستطيع أن تقوم أنت والوالد الثاين بتخطيط إجازة الوالدين وتشاهدوا كيف من املمكن 
تقسيم األيام. تستطيع إن أحببت أن تعرف مقدار نقدية الوالدين التي ستحصل عليها من 

صندوق التأمينات العامة أن تدخل عىل متفقد الصندوق.

التقاسم بالعدل 
ضافية من التفاقية الجماعية وقت  هو الأفضل. النقود الإ
إجازة الوالدين تجعل العائلة تكسب اك�ث عندما يأخذ كل 
ة ل تقل عن ستة أشهر.  من الوالدين إجازة الولدين لف�ت

ي البيت معظم 
ي تملك المرتب القليل �ف

إن بقيت المرأة ال�ت
ة.  وقت إجازة الوالدين فيمكن أن تخرس العائلة مبالغ كب�ي

لديك الحق بالبقاء مع طفلك إن كان مريضاً. وهذا ما يسمى بالفاب، رعاية األطفال. ستجد عىل 
صفحة صندوق التأمينات العامة املزيد من املعلومات عن نقدية الوالدين عندما تقوم برعاية 

الطفل عند املرض. ستحصل عىل تعويض أعىل إن كان لديك اتفاقية جامعية.
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.5
ي حالة الوفاة

الحماية �ف
يوجد دعم مادي يف السويد للعائلة إن مات أحد الوالدين. وهذا ما يسمى بتقاعد البقاء 

عىل الحياة ويرسي حتى وإن مل يكن لديك وظيفة. مصلحة التقاعد هي من تدبر هذا األمر.
تستطيع إن كان لديك وظيفة أن تكون عائلتك محمية من خالل التأمينات املختلفة. وهذا 
األمر يرسي دامئاً عندما يكون هناك اتفاقية جامعية. يستطيع أيضاً رب العمل الذي ليس لديه 
اتفاقية جامعية أن يدفع التأمينات عن موظفيه. إن كنت تعمل بدون اتفاقية جامعية فمن 

املهم إن تتأكد من أن هناك نوع من التأمني الذي يحمي أرستك عند موتك.

إن كنت تريد
ي أحد 

أن تعرف المزيد عن ما يتوجب التفك�ي به إن تو�ف
 .www.efterlevnadsguiden.se الأقرباء؟ زور موقع 

الصفحة تعطي معلومات من صندوق التأمينات العامة 
ائب وصندوق التأمينات العامة. ومصلحة ال�ف

إن كنت تعمل يف مكان عمل لديه اتفاقية جامعية فسيكون لديك تأمني يدعى يت جي ال، 
تأمني املجموعة للحياة الوظيفية. هو تأمني يعطي أرستك مبلغ ملرة واحدة يف حالة وفاتك، 
وهو مبلغ يرتاوح بني حوايل ٤٥٠٠٠ كرون وحوايل ٢٧٠٠٠٠ كرون. وسيتم دفع مبلغ إضايف 

لتكاليف الدفن.
تقاعد البقاء  النيايب للمحافظة تقاعد خاص  التنظيم  البلدية أو  يوجد إن كنت تعمل يف 
عىل الحياة. ولن تكون لديك هذه الحامية إن كنت تعمل لدى رب عمل يف القطاع الخاص. 
لدى العديد من النقابات املهنية، عىل سبيل املثال نقابة العاملني يف البلديات )كومونال(، 
تأمني حياة املجموعة والذي يعطي العائلة املال يف حالة وفاتك. يصل املبلغ يف حالة نقابة 

كومونال إىل قرابة ٣٠٠٠٠٠ كرون.
تأمني حياة للمجموعة تستطيع أن تشرتيه وهو ذو مزايا  أيضاً  املهنية  النقابات  تعرض 
جيدة جداً. رشوط التأمني متساوية لجميع األعضاء وجميع املجموعة ومن أجل ذلك فلن 

يكون التأمني غايل.
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.6
عندما تصبح من كبار السن

ال يوحد عمر للتقاعد يف السويد. ولكن هناك العديد من األعامر املختلفة للتأمينات االجتامعية 
ومرتبات التقاعد. ستجد كل التقاعدات عىل صفحة www.minpension.se. تستطيع أن تجد 

هناك العمر الذي سيتم فيه الدفع والفرتة التي سيدفع فيها.
لديك الحق بأن تبقى يف مكان عملك حتى يصبح عمرك ٦٧ عام. وهذا مذكور يف الس، 
قانون حامية الوظيفة. تستطيع يف بعض الحاالت أن تعمل ملدة أطول ولكن عليك أن تكتب 

عقد عمل جديد مع رب العمل الخاص بك وحينها ال يرسي قانون حامية الوظيفة ـ الس.

كلما بكرت 
. لأن النقود ستقسم  ي

ي أخذ معاش التقاعد كلما كان متد�ف
�ف

. إن داومت عىل العمل فستقوم  حينها عىل سنوات أك�ث
بمالأ التقاعد بالمزيد من المال. 

يتم توقيف تعويض البطالة أو تعويض املرض أو تعويض التسجيل املريض عندما تبلغ ٦٥ عام. 
ستحصل حينها عىل التقاعد املضمون. الفكرة هي وضع التقاعد بدل املساعدات. تواصل مع 
مصلحة التقاعد لتعرف التقاعد املضمون الخاص بك. سيكون لديك الحق من عمر ٦٥ عام أن 

تحصل عىل النقدية اإلضافية للسكن والدعم املادي للمعيشة لكبار السن. 
هناك نسب مختلفة للرضائب عىل تقاعد املعاش إن كنت صغري أم كبري يف السن. سيتم 
سحب رضيبة أقل من السنة التي تبلغ فيها ٦٦ عام. سيتم أيضاُ يف هذا العمر تخفيض الرضائب 

عىل مرتبات الدخل وسيكون األمر أرخص لرب العمل يك يوظفك.
أو رمبا كنت تفكر يف اإلنتقال من السويد عندما تنهي حياة الوظيفة. من الجيد أن تتعرف 

عىل القوانني املختلفة املتعلقة يف حالة إنتقالك وتسجيل نفسك يف بلد أخر. 
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تعترب بأنك ما زلت تسكن يف السويد إن كنت تسكن أحياناً يف بلد أخر. ستقوم بتحصيل 
مرتبات التقاعد الخاصة بك وستدفع الرضائب يف السويد. تستطيع أن تعرف املزيد من خالل 

التواصل مع مصلحة الرضائب.
لديك الحق يف التقاعد من بلد أخر إن كنت عشت أو عملت فيها خالل فرتة البلوغ من 
عمرك. تواصل مع مصلحة التقاعد يف وقت مبكر قبل إخراج التقاعد الخاص بك. يتوجب 
عليك عندما يتعلق األمر مبرتبات التقاعد لنهاية الخدمة بأن تسأل بنفسك ما يحق لك من 

الوظائف التي قمت بها سابقاً يف الدول األخرى. 



28

.7
من الجيد أن تعلم

يوجد العديد من الجهات التي يستطيع الشخص التواصل معها لطلب املساعدة حول املعاشات 
ومرتبات التقاعد وأسئلة أخرى. 

الهيئات الرسمية 
لدى جميع الهيئات الرسمية صفحات عىل النت. تستطيع يف أغلب األحيان أن تقوم بالتسجيالت 
والتغيريات مبارشة من خالل بطاقة التعريف اإللكرتونية التي تحصل عليها من البنك الخاص بك.

وتستطيع أيضاً أن تزور واحد من مكاتب الخدمات. هذا تعاون مشرتك بني مصلحة التقاعد 
وصندوق التأمينات العامة ومصلحة الرضائب. ستستطيع يف نفس املكان أن تحصل عىل صورة 

شاملة لوضعك. يوجد أكرث من ١٠٠ مكتب خدمات يف كل السويد.
تستطيع أن تتصل مبكتب اإلستعالمات لدى أي واحدة من الهيئات. تستطيع أن تحصل 
عىل مساعدة املرتجم ولكن يتوجب عليك يف وقت مناسب أن تخربنا بذلك أو أن تطلب من 

أي شخص يتحدث السويدية أن يتصل ويحجز موعد.

صندوق التأمينات العامة:  www.forsakringskassan.se, هاتف رقم 524 0771-524.
ائب: www.skatteverket.se, هاتف رقم 567 0771-567. مصلحة ال�ف

مكتب العمل: www.arbetsformedlingen.se, هاتف رقم 416 0771-416.
مصلحة التقاعد:  www.pensionsmyndigheten.se, هاتف رقم 776 0771-776.

البلديات
البلديات هي املسؤولة عن األنواع املختلفة من الدعم اإلجتامعي كالدعم املادي للمعيشة. 
عادة ما تكون إدارة الخدمات االجتامعية ضمن البلدية هي املسؤولة عن التعامل مع الطلبات. 
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لدى البلديات خرباء املوازنة والديون الذين يستطيعون أن يعطوا النصائح والدعم واألفكار 
حول ترتيب الوضع املادي. زيارة خرباء املوازنة والديون مجانية ولديهم واجب كتامن الرس. 
لألسف من املمكن أن يكون هناك طابور يف بعض البلديات ويتوجب عليك اإلنتظار بعض 
الوقت. تواصل يف وقت مناسب معهم إن كنت تحتاج إىل مساعدة. تستطيع أن تجد عىل صفحة 
مرحباً باملستهلك )هالو كونسومنت( www.hallakonsument.se التكاليف املنزلية املعقولة 

وكيف ميكنك القيام بحسابات املنزل الخاص بك. 

النقابات املهنية
تستطيع أن تحصل عىل النصائح واملساعدة لدى النقابات املهنية. املساعدة يف املقام األول 
لألعضاء. تواصل مع النائب املحيل يف مكان العمل الخاص بك أو تواصل مع النقابة املهنية 

املركزية. تواصل مع زمالئك عن النقابة أو النقابات املناسبة إن كنت تريد أن تصبح عضو.
لدى النقابة الوطنية هاتف للمساعدة وكان يف بداية األمر للذين يعملون يف إجازة الصيف 
الهاتف للمساعدة  ولكن أيضاً ملساعدة من ليس لديهم عضوية يف إي نقابة مهنية. رقم 
 أصبح مفتوح حالياً عىل مدار السنة. رقم الهاتف للمساعدة لدى النقابة هو 65 00 020-65 
وتستطيع أن تحصل عىل املساعدة يف األمور التي تتعلق بالعمل اإلضايف والعمل يف إجازة 
الصفحة  عىل  األسئلة  ترسل  أن  أيضاً  تستطيع  األمد.  قصرية  األخرى  واألعامل   الصيف 

.www.ung.lo.se/facketshjalptelefon

الصفحات املفيدة

يقوم متفقد التعويضات، www.ersattningskollen.se، بعرض ما ستحصل عليه من 
تعويض يف حالة املرض أوالتعرض إلصابة عمل. 

متفقد صناديق االدخار، www.fondkollen.se، تستطيع هناك أن تتعلم كيف تدخر من 
خالل صناديق االدخار ويساعدك عىل أختيار الصناديق األكرث مالمئة لك. من املمكن أن يكون 

يف صندوق قسط التقاعد أو صندوق تقاعد نهاية الخدمة أو أي صندوق أخر لالدخار. 

متفقد الوالدين يساعدك عيل حساب تقسيم أيام الوالدين بينك أنت والوالد األخر للطفل. 
متفقد الصندوق يقوم بحساب قدر نقدية الوالدين ونقدية املرض والتعويضات األخرى التي 
تأيت من صندوق التأمينات العامة. قم بتصفح www.forsakringskassan.se وقم بالبحث 

عن متفقد الوالدين ومتفقد الصندوق.
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عجينة العمل www.knegdeg.se، يساعد من يعمل يف القطاع الخاص ويحاسب كاملوظفني 
ويقوم بحساب ما ستحصل عليه إن مرضت أو تعرضت إلصابة عمل أو أصبحت والد أو أي أمر 
أخر. قام ببناء الصفحة نقابة العاملني يف القطاع الخاص، يب يت كو، بالتعاون مع ٢٦ نقابة مهنية.

حياة عمل صحية، www.suntarbetsliv.se، تساعد وتعطي إلهامات للعاملني يف البلديات 
و التنظيامت النيابية للمحافظات واملقاطعات عندما يتعلق األمر مبكان عمل جيد وصحي. 

تستطيع أن تحصل عىل نصائح حول كيف استطاع اآلخرون يف حل مشاكل بيئة العمل.

مركز معلومات بيئة العمل، www.arbetsmiljoupplysningen.se، يعطي معلومات 
عن بيئة العمل وعن دور نائب الحامية والرعاية الصحية للرشكات. ستحصل عىل نصائح عن 

الجهات التي تستطيع أن تتواصل معها للحصول عىل املزيد من املساعدة.

النقابات املهنية، www.fackforbunden.se، تستطيع عىل هذه الصفحة أن تبحث عن 
النقابة األكرث مالمئة انطالقاً من الوظيفة. ستجد هنا العديد من الروابط إىل النقابات املهنية 

املختلفة وتستطيع أن تقوم مبقارنة عن صناديق البطالة املختلفة وتأمينات املعاشات.

التقاعد الخاص يب، www.minpension.se. ستجد هنا كل مرتبات التقاعد معدة مع تكهن 
حول املبلغ اإلجاميل الذي ستحصل عليه يف التقاعد. تستطيع أيضاً أن تجرب كيف من املمكن 
أن يتغري التقاعد إن قمت بزيادة أو نقصان يف وقت العمل أو إن قررت أخذ مرتب التقاعد 

يف فرتة مبكرة أو متأخرة من الحياة.

)Verksamt( النشاط، www.verksamt.se. ستحصل عىل الكثري من املساعدة إن كنت 
تفكر بفتح رشكة أو إن كان لديك رشكة. تستطيع أن يكون لديك الصفحات الخاصة بك 
والتواصل مع الهيئات والخدمات األخرى من خالل بطاقة التعريف اإللكرتونية. مؤسسة 
فريكسامت )النشاط( هي بالتعاون بني مصلحة الرضائب ومصلحة الرشكات ومكتب العمل.

 .www.konsumenternas.se ،مكتب التأمني للمستهلك وبنك املستهلك ومكتب التمويل
تستطيع هنا أن تتعرف عىل االدخار والقروض والتأمينات. تستطيع أيضاً أن تقارن بني الحسابات 
املختلفة وتأمينات األطفال و تقاعد نهاية الخدمة وأمور أخرى عديدة. هذه املكاتب تعطي أيضاً 

االستشارات املجانية عرب الربيد اإللكرتوين والهاتف.
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مراكز الخيارات لتقاعد نهاية الخدمة

خيار التقاعد www.pv.se للعاملني يف البلديات والتنظيامت النيابية للمحافظات 
واملقاطعات. 

مركز الخيارات www.valcentralen.se، للعاملني يف البلديات والتنظيامت النيابية 
للمحافظات واملقاطعات والبنوك والقطاع املايل وأماكن أخرى. 

كوليكتوم www.collectum.se للموظفني العاملني يف القطاع الخاص ولديهم إتفاقية االي 
يت يب.

تأمني الفورا www.fora.se للعاملني يف القطاع الخاص ولديهم إتفاقية ساف ـ لو.

املصلحة الحكومية لتقاعد نهاية الخدمة www.spv.se للعاملني يف القطاع العام.

رشكات التقاعد
ستجد معلومات عن التواصل مع رشكات التأمني التي تدير التقاعد الخاص بك عىل رسالة 
اإلعالم عن التقاعد التي تحصل عليها من خالل الربيد كل عام. ستجد أيضاً املعلومات لدى 

مراكز الخيارات.

إن كان لديك 
تستطيع التواصل مع خدمة المستهلك عىل رقم هاتف 

رقم 500 650-020 إن كان التقاعد الخاص بك لدى 
ي ا )KPA( أو إن كان لديك تساؤلت عن  كة كو �ب رسث

تقاعد نهاية الخدمة لدى البلديات والتنظيمات النيابية 
للمحافظات والمقاطعات. تستطيع أن تحصل عىل 

ء يرسي إن  ي
المساعدة ب ١٧ لغة مختلفة. نفس ال�ث

ف فولكسام،  كة التأم�ي كنت تحتاج إىل مساعدة من رسث
عىل هاتف رقم 950 0771-950.
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ممتع للقراءة

تتعاون رشكة كو يب ا )KPA( للتقاعد مع أنيكا كرويترس وهذا أدى إىل الكثري من الكتب 
املمتعة وتستطيع أن تحمل كل يشء عىل www.kpa.se/bok. إثنني من الكتب توجد 

عىل شكل مخترص ومرتجمة إىل العديد من اللغات املختلفة. 

•  سيطر عىل التقاعد الخاص بك ـ عرشة أفخاخ التي يجب كمرأة تتجنبها. هذا الكتاب 
يتناول عرشة أفخاخ يتوجب تجنبها مدى الحياة للحصول عىل أفضل تقاعد ممكن 

عندما يحني الوقت.

•  حان الوقت لحل أحجية التقاعد ـ هكذا تقومني كمرأة يف الحصول عىل التقاعد 
 بأرسع وقت ممكن.

الكتاب ملن هو يف عمر ٥٥ عام أو أكرب ويتناول بعمق األمور التي من املهم أن يفكر بها 
الشخص للتقاعد املقبل.

•   استقرارك يف العمل ـ التأمينات واملسندات األخرى للموظفني يف البلدية أو التنظيم 
النيايب للمحافظة أو املقاطعة.

 وكام يبني عنوان فإن هذا الكتاب ملن يعمل مع األسئلة التي تتعلق بالتقاعد. 
والفكرة منه هي أن يكون دعم لك يف تواصلك مع الزمالء
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3114 18-04

الصورة بيتر كارلباري

الصورة الخلفية كايت غابور

نوع الخطباالتينو، جيل سانس

التصميم ايفا باريفيلت

األصل كارين يوهانسون

إدارة اإلنتاج آنا سيجير

إدارة المشروع آما بيرنكفيست

أنيكا كرويترس 
واحدة من أشهر الخرباء يف االقتصاد الشخيص. هي عاملة يف االقتصاد وصحفية وكاتبة مقاالت 
وعملت من بني عملها يف جريدة افتون بالدت )جريدة املساء( وبريفاتا افارير )األعامل 
الخاصة(. أنيكا كرويترس، محارضة معروفة ومرشفة ونستطيع أن نستمع دامئاً لنصائحها 
االقتصادية الذكية عىل برامج من بينها بلونبوكن )املحفظة( عىل قناة يب ١. وهي اليوم تدير 

رشكتها الخاصة كرويترس رشكائها.

رشكة كو يب ا )KPA( للتقاعد
من  أكرث  للمحافظات.  النيابية  والتنظيامت  البلديات  ضمن  للعاملني  للتقاعد  رشكة  هي 
١،٦ مليون إنسان من العاملني أو كانوا يعملون يف البلديات والتنظيامت النيابية للمحافظات 

لديهم تقاعد نهاية الخدمة لدى رشكة كو يب ا )KPA( للتقاعد. 
نقوم باستثامر نقود التقاعد بطريقة آمنة و أخالقية مع العناية باإلنسان والبيئة. ومن أجل 
ذلك فإنا ال نستثمر أبداً يف السالح أو التبغ أو القامر أو الكحول. وعندنا فوق ذلك واحد من 

أقل الرسوم يف هذا املجال.
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من الممكن أن تكون واحد من آلف البرسث الذين قدموا 
إىل هنا كمهاجرين أو هربوا إىل هنا بسبب الحب والآن 
سيبدئون العمل. أو من الممكن أن تكون شاب وجديد 

ي أك�ث بكث�ي من 
ي سوق العمل. وظيفة جديدة تع�ف

�ف
المعاش. هذه فرصة لتصبح جزء من المجموعة. 

ي مسؤولية وواجبات. 
ي نفس الوقت يع�ف

ولكن هذا �ف

ي دربك ويسهل عليك 
يريد هذا الكتاب أن يساعدك �ف

ف المعاش والتأمينات ومعاش التقاعد.   فهم العالقة ب�ي
ي مع الوظيفة. 

ي تأ�ت
ي التأمينات ال�ت

هناك استقرار كب�ي �ف
وهذا الستقرار يصبح أك�ب بكث�ي إن كان هناك اتفاقية 

ي مكان العمل. ولكن ما هي التفاقية الجماعية؟ 
جماعية �ف

ي الكتاب ليصبح 
حها �ف وهذا الأمر وأمور كث�ي يتم رسث

الأمر سهل لفهم ما كان شكله معرقل.

 ، ي القتصاد الشخصي
ة معروفة �ف أنيكا كرويترس، خب�ي

ونستطيع أن نستمع لنصائحها القتصادية الثمينة عىل 
ي 

ي ١. تقوم �ف برنامج بلونبوكن )المحفظة( عىل قناة �ب
الكتاب بمشاركة الأخرين معرفتها وتحاول توضيح 

ي العمل. 
الأمور السارية عندما يبدأ المرء �ف

 السعر تقريباً ٥٩ كرون مع 
يبة القيمة المضافة �ف

  K
PA
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