
ءدبلا ةيفيك
 
 لوخدلا قيرط نع minpension.se ”يدعاقت” ةمدخ كل حاتتس  

ىلإ
 

كل ناك اذإ دعاقتلا تاسسؤم لكل لاؤسلا هيجوتب ةمدخلا كرحم موقي
 دعاقتلا شاعم تامولعم بلج متي كلذ دعب .مهيدل دعاقت شاعم 

 ةصاخلا
.minpension.se عقوملا ىلإ كب

 لصت نأ لبق لمع يموي ىلإ دحاو لمع موي نيب ام رمألا قرغتسي
 امدنع انفرط نم ليميإ كلصيس .تاكرشلا عيمج نم تاباجإلا 

.كلذ متي

شاعم تامولعم ىلع عالطإلا كناكمإب نوكي ىلوألا ةرايزلا لالخ
.دعاقتلا تاكرش نمو ةموكحلا نم لك نم كب ةصاخلا دعاقتلا

 ىلع انيدل ةيزيلجنإلا ةغللاب قطانلا فيرعتلا فلم كدعاسي امك
.ءدبلا

روتس بأ نزخم الثم ،لاوجلا فتاهلا زاهجل قيبطتك اضيأ ةمدخلا دجوت
 App Store.

Box 24043, 104 50 Stockholm
ءالمعلا ةمدخ فتاه  89 89 0771-89

minpension.se 
دعاقتلا تاكرشو ةموكحلا نيب ام نواعتلا راطإ نمض متت تامدخةيبرعلا ةغللاب تامولعم
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 كب صاخلا ماعلا دعاقتلا شاعم نع تامولعملا بلج متي
 .لوخدلا دعب ةرشابم ضرعيو دعاقتلا تاشاعم ةطلس نم

 تاشاعم نع راسفتسا لاسرإ متي هسفن تقولا يف
 دعاقتلا تاشاعم تاسسؤم ىلإ كب ةصاخلا ىرخألا دعاقتلا
 ىلإ دحاو لمع موي نيب ام ةداع رمألا قرغتسي .ةطبترملا
 اهدنع .تاباجإلا عيمج فينصت متي نأ لبق لمع يموي

 انفرط نم ليميإ راعشإ كلصيس

.طقف كل ةحاتم نوكت نل كتامولعم نأ كتوفي ال

 ةمدخلا دعاقت شاعم

 صاخلا دعاقتلا شاعم

دعاقتلا شاعم ةيلكيه
 لصحتس كنإف دعاقتلا شاعم ىلع لاحم صخش كتفصب

.تاهج ةدع نم دعاقتلا شاعم ىلع

  يه دعاقتلا شاعم اهلمشي يتلا ةفلتخملا ءازجألا نإ
•   ماعلا دعاقتلا شاعم

•   ةمدخلا دعاقت شاعم 
    •   صاخلا دعاقتلا شاعم 

 minpension.se ”يدعاقت” ةمدخ عقوم يف كيلع ضرعن
 يكل كلذو كب صاخلا دعاقتلا شاعم يلامجإل ماعلا لكشلا
 يف رثؤت يتلا ءازجألا فلتخم نع موهفم ىلع لصحت

.دعاقتلا شاعم ىلع ةياهنلا
  

 ماعلا دعاقتلا شاعم
 كبترم نم ةئاملاب 18.5 صيصخت متي ماع لك يف

 لصحت يتلا ةبيرضلل ةعضاخلا ىرخألا تاضيوعتلاو
 ءزجلا لّوحي .ماعلا دعاقتلا شاعم ىلإ اهليوحتو اهيلع

 inkomstpensionen لخدلا دعاقت شاعم ىلإ ربكألا
 يرامثتسالا دعاقتلا شاعم ىلإ طيسب ءزج لّوحي امنيب
premiepensionen. ىلع لصح يذلا صخشلل ةبسنلاب 

 هل قحي هنإف لخد يا ىلع لصحي مل وأ ضفخنم لخد
 متت .garantipension نامضلا دعاقت شاعم ىلع لوصحلا

 متيو دعاقتلا شاعم ةطلس لبق نم ماعلا دعاقتلا شاعم ةرادإ
 يلاقتربلا فلغملا لاسرإ قيرط نع ماع لك هجئاتن ضرع

.كل

 ماعلا دعاقتلا شاعم

    
Allmän pension
Tjänstepension
Privat pension

Tabell 
Diagram

Lön
Tillväxt

Pensionsbolag
Pensionsbesked

Pensionsprognos
Pinkod

E-legitimation
Bank ID
Logga in

 "يدعاقت" ةمدخ يف مكب الهسو الهأ
minpension.se

 دعاقتلا ىلع لوصحلل لهأت يذلا صخشلل ةبسنلاب
 "يدعاقت" ةمدخ ةمدخ ةدعاسمب هناكمإبف ديوسلا يف
minpension.se دوقنلا ةيمك ىلع اناجم فرعتي نأ 

 ىلع هتلاحإ موي نم ءادتبا اهيلع لصحيس يتلا
 نيب ام نواعتلا راطإ نمض تامدخلا هذه متت .دعاقتلا

.دعاقتلا تاكرشو ةموكحلا

 .عقوملا لوخد ىلإ جاتحت كنإف ءدبلا نم نكمتت يكل
 تاشاعم ةطلس نم يرسلا زمرلا ةدعاسمب كلذب موقت

 هزجحت نأ نكمي يذلا Pensionsmyndigheten دعاقتلا
 ةمدخ عقوم يف ةدوجوم ةلصو قيرط نع ةلوهس لكب

.minpension.se ”يدعاقت”

   ةينورتكلإلا ةيوهلا مادختساب لوخدلا اضيأ كناكمإب
e-legitimationةيفرصملا فيرعتلا ةيوه وأ  

Bank-ID.

ةمدخلا دعاقت شاعم
 ةرم لوأ لصحت كنإف ماعلا دعاقتلا شاعم ىلإ ةفاضإلاب

 كتلاحإ متي امدنع ةمدخلا دعاقت شاعم لاكشأ دحأ ىلع
 هعفد يذلا دعاقتلا شاعم هنإ .دعاقتلا شاعم ىلع
 ىلع تعقو دق كتكرش تناك اذإ .كمساب كلمع بر

 دعاقت شاعم ةيمست متي نأ نكميف ةيعامج ةيقافتا
 تايقافتالا دعاقت شاعم مساب ةلاحلا هذه يف ةمدخلا

avtalspension. تامولعم ىلإ رقتفت كنأ ىرت تنك اذإ 
 "يدعاقت" ةمدخ عقوم يف ةمدخلا دعاقت شاعم نع
minpension.se ةلمكتب موقت نأ لهسلا نمف 

.كسفنب تامولعملا

 صاخلا دعاقتلا شاعم
 لاز ال .كب صاخلا دعاقتلا شاعمل راخدإلا كسفنب ربدتت
 ميدقتب موقت ال يتلا دعاقتلا تاكرش نم ضعبلا كانه

 ”يدعاقت” ةمدخ عقوم ىلإ صاخلا دعاقتلا لولح نع تامولعم
minpension.se. تامولعم ىلإ رقتفت كنأ ىرت تنك اذإ 

 يكل كسفنب تامولعملا ةلمكتب موقت نأ لهسلا نمف
.تاعقوتلا نم حيحص ردق ربكأ ىلع لصحت

 ةمدخ عقوم ىلع دعاقتلا شاعم تاعقوت
minpension.se ”يدعاقت”

 شاعمل نيمخت درجم يه دعاقتلا شاعم تاعقوت نإ
 ينبم ،لبقتسملا يف هيلع لصحتس يذلا دعاقتلا

 نآلا ىتح اهتبسك يتلا لخدلا لاكشأ ساسأ ىلع
 حابرألا نكلمع ةرتف لوط الثم ،ةيلبقتسملا لماوعلاو
 ديوسلا عضول ةبسنلاب لاحلا ريسي فيكو ةعقوتملا

.يداصتقالا

 ىلع minpension.se "يدعاقت" ةمدخ عقوم كدعاسي
 شاعم لكش نوكيس فيك نع موهفم ىلع لوصحلا

 انه موقت نأ كناكمإب .كب صاخلا يلبقتسملا دعاقتلا
 يكل ةفلتخم تانيمختب ةفلتخم تاباسح لمعب
 ليبس ىلع .تاعقوتلا ىلع كلذ رثؤي فيك ىرت

 رمعلل ةليدبلا لولحلا فلتخم ألمت نأ كناكمإب لاثملا
 وأ دعاقتلا شاعم ىلع كليوحت هيف متي نأ دوتس يذلا

.كل دعاقتلا شاعم دوقن فرص أدبيس ىتم
 ةبرقم ىلع كب صاخلا دعاقتلا شاعم ةباجإب ظفتحا

 ةلمكت ديرتو عقوملا يف لخدتس تنك اذإ كنم
.كتامولعم

 Frågor och svar "ةبوجأو ةلئسأ" ناونع تحت انمق
 ىلع تحرط يتلا ةداتعملا ةلئسألارثكأ عيمجتب
 طبارلا ىلع رثعتس .انيدل ءالمعلا تامدخ بتكم

 اذإ زتنرتنإلا ةحفص نم ىنميلا ةيولعلا ةيوازلا يف
 ايفتاه لاصتالا نع ىناوتت الف انعم لصاوتلا تدرأ
.داتعملا تاملاكملا رعس يرسي .ءالمعلا تامدخ بتكمب

 ةريغص تاحلطصم ةحئال

ماعلا دعاقتلا شاعم
ةمدخلا دعاقت شاعم

صاخلا دعاقتلا شاعم
لودج

ينايب مسر
بترم
ومنلا

دعاقتلا تاكرش
دعاقتلا شاعم ةجيتن دنس

دعاقتلا شاعم تاعقوت
يرسلا زمرلا

ةينورتكلا ةيوه
ةيفرصم ةيوه ةقاطب

لوخدلا



 كب صاخلا ماعلا دعاقتلا شاعم نع تامولعملا بلج متي
 .لوخدلا دعب ةرشابم ضرعيو دعاقتلا تاشاعم ةطلس نم

 تاشاعم نع راسفتسا لاسرإ متي هسفن تقولا يف
 دعاقتلا تاشاعم تاسسؤم ىلإ كب ةصاخلا ىرخألا دعاقتلا
 ىلإ دحاو لمع موي نيب ام ةداع رمألا قرغتسي .ةطبترملا
 اهدنع .تاباجإلا عيمج فينصت متي نأ لبق لمع يموي

 انفرط نم ليميإ راعشإ كلصيس

.طقف كل ةحاتم نوكت نل كتامولعم نأ كتوفي ال

 ةمدخلا دعاقت شاعم

 صاخلا دعاقتلا شاعم

دعاقتلا شاعم ةيلكيه
 لصحتس كنإف دعاقتلا شاعم ىلع لاحم صخش كتفصب

.تاهج ةدع نم دعاقتلا شاعم ىلع

  يه دعاقتلا شاعم اهلمشي يتلا ةفلتخملا ءازجألا نإ
•   ماعلا دعاقتلا شاعم

•   ةمدخلا دعاقت شاعم 
    •   صاخلا دعاقتلا شاعم 

 minpension.se ”يدعاقت” ةمدخ عقوم يف كيلع ضرعن
 يكل كلذو كب صاخلا دعاقتلا شاعم يلامجإل ماعلا لكشلا
 يف رثؤت يتلا ءازجألا فلتخم نع موهفم ىلع لصحت

.دعاقتلا شاعم ىلع ةياهنلا
  

 ماعلا دعاقتلا شاعم
 كبترم نم ةئاملاب 18.5 صيصخت متي ماع لك يف

 لصحت يتلا ةبيرضلل ةعضاخلا ىرخألا تاضيوعتلاو
 ءزجلا لّوحي .ماعلا دعاقتلا شاعم ىلإ اهليوحتو اهيلع

 inkomstpensionen لخدلا دعاقت شاعم ىلإ ربكألا
 يرامثتسالا دعاقتلا شاعم ىلإ طيسب ءزج لّوحي امنيب
premiepensionen. ىلع لصح يذلا صخشلل ةبسنلاب 

 هل قحي هنإف لخد يا ىلع لصحي مل وأ ضفخنم لخد
 متت .garantipension نامضلا دعاقت شاعم ىلع لوصحلا

 متيو دعاقتلا شاعم ةطلس لبق نم ماعلا دعاقتلا شاعم ةرادإ
 يلاقتربلا فلغملا لاسرإ قيرط نع ماع لك هجئاتن ضرع

.كل

 ماعلا دعاقتلا شاعم

    
Allmän pension
Tjänstepension
Privat pension

Tabell 
Diagram

Lön
Tillväxt

Pensionsbolag
Pensionsbesked

Pensionsprognos
Pinkod

E-legitimation
Bank ID
Logga in

 "يدعاقت" ةمدخ يف مكب الهسو الهأ
minpension.se

 دعاقتلا ىلع لوصحلل لهأت يذلا صخشلل ةبسنلاب
 "يدعاقت" ةمدخ ةمدخ ةدعاسمب هناكمإبف ديوسلا يف
minpension.se دوقنلا ةيمك ىلع اناجم فرعتي نأ 

 ىلع هتلاحإ موي نم ءادتبا اهيلع لصحيس يتلا
 نيب ام نواعتلا راطإ نمض تامدخلا هذه متت .دعاقتلا

.دعاقتلا تاكرشو ةموكحلا

 .عقوملا لوخد ىلإ جاتحت كنإف ءدبلا نم نكمتت يكل
 تاشاعم ةطلس نم يرسلا زمرلا ةدعاسمب كلذب موقت

 هزجحت نأ نكمي يذلا Pensionsmyndigheten دعاقتلا
 ةمدخ عقوم يف ةدوجوم ةلصو قيرط نع ةلوهس لكب

.minpension.se ”يدعاقت”

   ةينورتكلإلا ةيوهلا مادختساب لوخدلا اضيأ كناكمإب
e-legitimationةيفرصملا فيرعتلا ةيوه وأ  

Bank-ID.

ةمدخلا دعاقت شاعم
 ةرم لوأ لصحت كنإف ماعلا دعاقتلا شاعم ىلإ ةفاضإلاب

 كتلاحإ متي امدنع ةمدخلا دعاقت شاعم لاكشأ دحأ ىلع
 هعفد يذلا دعاقتلا شاعم هنإ .دعاقتلا شاعم ىلع
 ىلع تعقو دق كتكرش تناك اذإ .كمساب كلمع بر

 دعاقت شاعم ةيمست متي نأ نكميف ةيعامج ةيقافتا
 تايقافتالا دعاقت شاعم مساب ةلاحلا هذه يف ةمدخلا

avtalspension. تامولعم ىلإ رقتفت كنأ ىرت تنك اذإ 
 "يدعاقت" ةمدخ عقوم يف ةمدخلا دعاقت شاعم نع
minpension.se ةلمكتب موقت نأ لهسلا نمف 

.كسفنب تامولعملا

 صاخلا دعاقتلا شاعم
 لاز ال .كب صاخلا دعاقتلا شاعمل راخدإلا كسفنب ربدتت
 ميدقتب موقت ال يتلا دعاقتلا تاكرش نم ضعبلا كانه

 ”يدعاقت” ةمدخ عقوم ىلإ صاخلا دعاقتلا لولح نع تامولعم
minpension.se. تامولعم ىلإ رقتفت كنأ ىرت تنك اذإ 

 يكل كسفنب تامولعملا ةلمكتب موقت نأ لهسلا نمف
.تاعقوتلا نم حيحص ردق ربكأ ىلع لصحت

 ةمدخ عقوم ىلع دعاقتلا شاعم تاعقوت
minpension.se ”يدعاقت”

 شاعمل نيمخت درجم يه دعاقتلا شاعم تاعقوت نإ
 ينبم ،لبقتسملا يف هيلع لصحتس يذلا دعاقتلا

 نآلا ىتح اهتبسك يتلا لخدلا لاكشأ ساسأ ىلع
 حابرألا نكلمع ةرتف لوط الثم ،ةيلبقتسملا لماوعلاو
 ديوسلا عضول ةبسنلاب لاحلا ريسي فيكو ةعقوتملا

.يداصتقالا

 ىلع minpension.se "يدعاقت" ةمدخ عقوم كدعاسي
 شاعم لكش نوكيس فيك نع موهفم ىلع لوصحلا

 انه موقت نأ كناكمإب .كب صاخلا يلبقتسملا دعاقتلا
 يكل ةفلتخم تانيمختب ةفلتخم تاباسح لمعب
 ليبس ىلع .تاعقوتلا ىلع كلذ رثؤي فيك ىرت

 رمعلل ةليدبلا لولحلا فلتخم ألمت نأ كناكمإب لاثملا
 وأ دعاقتلا شاعم ىلع كليوحت هيف متي نأ دوتس يذلا

.كل دعاقتلا شاعم دوقن فرص أدبيس ىتم
 ةبرقم ىلع كب صاخلا دعاقتلا شاعم ةباجإب ظفتحا

 ةلمكت ديرتو عقوملا يف لخدتس تنك اذإ كنم
.كتامولعم

 Frågor och svar "ةبوجأو ةلئسأ" ناونع تحت انمق
 ىلع تحرط يتلا ةداتعملا ةلئسألارثكأ عيمجتب
 طبارلا ىلع رثعتس .انيدل ءالمعلا تامدخ بتكم

 اذإ زتنرتنإلا ةحفص نم ىنميلا ةيولعلا ةيوازلا يف
 ايفتاه لاصتالا نع ىناوتت الف انعم لصاوتلا تدرأ
.داتعملا تاملاكملا رعس يرسي .ءالمعلا تامدخ بتكمب

 ةريغص تاحلطصم ةحئال

ماعلا دعاقتلا شاعم
ةمدخلا دعاقت شاعم

صاخلا دعاقتلا شاعم
لودج

ينايب مسر
بترم
ومنلا

دعاقتلا تاكرش
دعاقتلا شاعم ةجيتن دنس

دعاقتلا شاعم تاعقوت
يرسلا زمرلا

ةينورتكلا ةيوه
ةيفرصم ةيوه ةقاطب

لوخدلا



ءدبلا ةيفيك
 
 لوخدلا قيرط نع minpension.se ”يدعاقت” ةمدخ كل حاتتس  

ىلإ
 

كل ناك اذإ دعاقتلا تاسسؤم لكل لاؤسلا هيجوتب ةمدخلا كرحم موقي
 دعاقتلا شاعم تامولعم بلج متي كلذ دعب .مهيدل دعاقت شاعم 

 ةصاخلا
.minpension.se عقوملا ىلإ كب

 لصت نأ لبق لمع يموي ىلإ دحاو لمع موي نيب ام رمألا قرغتسي
 امدنع انفرط نم ليميإ كلصيس .تاكرشلا عيمج نم تاباجإلا 

.كلذ متي

شاعم تامولعم ىلع عالطإلا كناكمإب نوكي ىلوألا ةرايزلا لالخ
.دعاقتلا تاكرش نمو ةموكحلا نم لك نم كب ةصاخلا دعاقتلا

 ىلع انيدل ةيزيلجنإلا ةغللاب قطانلا فيرعتلا فلم كدعاسي امك
.ءدبلا

روتس بأ نزخم الثم ،لاوجلا فتاهلا زاهجل قيبطتك اضيأ ةمدخلا دجوت
 App Store.

Box 24043, 104 50 Stockholm
ءالمعلا ةمدخ فتاه  89 89 0771-89

minpension.se 
دعاقتلا تاكرشو ةموكحلا نيب ام نواعتلا راطإ نمض متت تامدخةيبرعلا ةغللاب تامولعم
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