Arabiska

هل تعلم أن:

•

ستحظى باألسبقية في االنتفاع بشقق اإليجار والشقق ذات حق االنتفاع
« »bostadsrätterالمبنية حديث ا ً لدينا.

•
• يمكنك تحويل مدخراتك إلى واحد أو أكثر من أقاربك
• يمكنك اختيار المساكن في شتى أرجاء البالد
• يمكنك منح ادّخار سكني كهدية
• تقرر بنفسك كيفية استخدام أموالك ال ُمدّخرة
• تختار المسكن أوالً إن كان لديك أكبر عدد من النقاط
يمكنك االختيار من بين ثالثة أنواع ادّخار

اقرأ المزيد في قواعد االدّخار السكني الخاص بشركة «»HSB
والتي يمكن العثور عليها على hsb.se/bospara
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كما يمكنك باستخدام حساب الصناديق الخاص بشركة « »HSBاالدخار من خالل شراء أسهم
ي ٍ من الصندوقين اللذين يحمالن عالمة البجعة* للرفق بالبيئة :صندوق «Ethica
صناديق في أ ّ
 »Sverigeوصندوق « »Ethica Globalواللذين يديرهما «.»Swedbank Robur
* اقرأ المزيد عن داللة حمل الصندوق لعالمة البجعة للرفق بالبيئةwww.svanen.se/spararen :

المزيد من المعلومات عن الصناديق والمخاطر

الريْع في المستقبل على تركيبة
للريْع في المستقبل .وسيتوقف َّ
ما جنيته من َريْع في الماضي ليس ضمانا ً َّ
الريْع سلبيا ً نتيجةً لهبوط األسعار .يوجد على موقع
الصندوق وأساليب اإلدارة ال ُم ْست َْخدَمة .وقد يصبح َّ
 swedbankrobur.seصحائف المعلومات والكتيبات اإلعالمية وقواعد الصندوق.

 Swedbankالمصرف المسؤول عن تشغيل حسابات االدّخار السكني الخاص بشركة HSB

وفقا ً لقرار من مكتب المديونية الوطنية فإن ضمان اإليداعات الحكومي يشمل كالً من حساب االدّخار ال َّسكَني
الخاص بشركة « »HSBوحساب الفائدة الثابتة الخاص بشركة « .»HSBويحق لعمالء المصرف تلقي
تعويض عن جميع إيداعاتهم في الحسابات المصرفية في المصرف بقيمة تعادل  950ألف كرون .ويسدد مكتب
المديونية الوطنية التعويض في غضون  7أيام عمل اعتبارا ً من تاريخ اإلعالن عن إفالس المصرف أو اتخاذ
المفتشية المالية قرارها بوجوب َس َريان الضمان .مصرف « »Swedbankهو المصرف المسئول عن تشغيل
حساب االدّخار ال َّسكَني الخاص بشركة « »HSBوحساب الفائدة الثابتة الخاص
بشركة « .»HSBلمزيد من المعلومات عن ضمان اإليداعات الحكومي،
يُرجى مراجعة موقع مكتب المديونية الوطنيةwww.insattningsgarantin.se :

ادّخر أموالك
عند .HSB
إنه ادّخار ذكي.

سكَني في HSB
االدّخار ال ّ
أمر سهل
يمكنك االدخار في المصرف أو المضاربة في األسهم أو وضع أموالك في ال ِفراش.
ولكن إن كنت ترغب في سكن فإن االدّخار السكني الخاص بشركة  HSBقد يكون
خيارك األفضل .وستحظى من خالل االدّخار السكني في  HSBبفرصة توفير المال
لتجميع الجزء النقدي .كما يمكنك أن تحظى باألولوية في شقق اإليجار لدينا سواء الحالية
أو المبنية حديثا ً وكذلك الشقق ذات حق االنتفاع  bostadsrätterفي جميع أرجاء
السويد .وستتمكن من شراء المسكن بسعر ثابت بدون خوض غمار المزاد ال ُمجْ ِهد.
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انضم إلى شركة

2
HSB

قم بزيارة  hsb.se/blimedlemوامأل
بياناتك الشخصية .العضوية عنصر أساسي
في االدّخار السكني وفي تعاونية HSB
وفَ ْو َر سدادك رسم العضوية فإنك تُمنح
فرصة االنتفاع بجميع المزايا التي تنطوي
عليها العضوية في HSB

3

سكَنيا ً
كن ُمدَّخِ را ً َ

اختر نوع االدخار

سكَني الخاص
يمكنك فتح حسابك لالدّخار ال َّ
بشركة  HSBباالستعانة بالهوية المصرفية
 BankIDعلى .hsb.se/bospara
ويمكنك بعد ذلك البدء في االدخار .ويصلك
عن كل مائة كرون تدخرها نقطة واحدة.
وأنت من يختار كيفية االدخار .ويمكنك
الحصول على  5نقاط بحد أقصى شهريا ً
لكل  500كرون تدخرها.

سكَني
يمكنك بعد أن تفتح حسابك لالدّخار ال َّ
االختيار من بين ثالث أنواع من أنواع
سكَني الخاص
االدخار – حساب االدّخار ال َّ
بشركة  HSBوحساب الفائدة الثابتة
الخاص بشركة  HSBحساب الصناديق
الخاص بشركة  .HSBيمكنك مالءمة كيفية
ادخارك وما ترغبه من فرص في تحقيق
الريْع.
َّ

فرصة التنعّم

باألسب
قية في مسكنك
المستقبلي!

اختر التحويل الدائم

تابع مدخراتك

العثور على مسكن أحالمك

يجري ادخارك بجون عناء إن استخدمت
التحويل الدائم .وأيسر طريقة الختيار
التحويل الدائم هو عن طريق حسابك
المصرفي على اإلنترنت .كما يمكنك إيداع
مبلغ كبير لمرة واحدة .ويتولد عن الفائض
سكَني جديدة خالل األشهر
نقاط ادّخار َ
القادمة.

يمكنـك بسهولـة متابعـة مـدخراتـك .يمكنك
من خـالل تسجيـل دخـولك باالستعانـة
بالهويـة المصرفيـة  BankIDعلى
 hsb.se/bosparaاالطالع على نمو
نقاطك بالتزامن مع استمرار مدخراتك.
ويمكنك هناك أيضا ً شراء المسكن أو
استبدال المسكن أو تعديل أنواع ادخارك.

عندما يحين موعد البحث عن مسكن جديد
فـإن المـوضوع في حقيقـة األمر يسير
للغـايـة .يحق االختيار أوالً لمن كان يبحث
عن سكن وله أكبر عدد من النقاط .في غاية
السهولة! ابحث عن مسكن أحالمك على
hsb.se/sok-boende

األولوية المزدوجة
أحد المزايا الكبيرة لالدّخار السكني الخاص بشركة  HSBهو األولوية
المزدوجة .أوالً ،يمكنك أن تحظى باألولوية في شققنا ذات حق االنتفاع
 bostadsrätterفي جميع أرجاء السويد .وثانياً ،فستحظى باألولوية
في شقق اإليجار لدينا سواء الحالية أو المبنية حديثاً .وهذا يعني أنك
سكَني للحصول على شقة إيجار
إن أردت استخدام نقاطك لالدّخار ال َّ
فيمكنك أن تختار االحتفاظ بالمدخرات والنقاط كي تتمكن من استخدام
سكَني لالنتفاع باألولوية األخرى ،أي الشقة ذات حق
نقاطك لالدّخار ال َّ
االنتفاع المبنية حديثاً .أو بالترتيب العكسي.

