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2 معلومات تخص األشخاص الذين يحصلون على مخصصات Social Security )الضمان االجتماعي( 

 ،Supplemental Security Income )SSIمعلومات تخص األشخاص الذين يحصلون على مخصصات

3 دخل الضمان التكميلي( 

3  Medicare معلومات لألفراد الذين يتأهلون لبرنامج

4 التواصل مع Social Security )الضمان االجتماعي( 

 حوفر هذا التيدحت معلومات عن الضرائب والمخصصات والتكاليف الخاصة ببرنامج Social Security )الضمان 
االجتماعي( لعام 2022. ثتغير بعض األرقام ثلقائًيا كل عام، بموجب القانون، لمواكبة التغيرات التي ثيدث 

على مستوى األسعار واألجور.

معلومات تخص األشخاص العاملين

Medicare الضمان االجتماعي( وبرنامج( Social Security ضرائب برنامج

2022 2021
 Social Security ضرائب برنامج

)الضمان االجتماعي(
%6.2 على الدخل وحتى 

$147,000
%6.2 على الدخل وحتى 

$142,800 الموظف/صاحب العمل )كٌل على حدة(

%12.4* على الدخل وحتى 
$147,000

%12.4* على الدخل وحتى 
$142,800

أصياب المهن اليرة
*حمكن ثعوحضها من مخصصات الضرائب على الدخل

2022 2021 Medicare ضرائب برنامج
%1.45 على جميع الدخول الموظف/صاحب العمل )كٌل على حدة( %1.45 على جميع الدخول

%2.9* على جميع الدخول %2.9* على جميع الدخول أصياب المهن اليرة
*حمكن ثعوحضها من مخصصات الضرائب على الدخل

SSA.gov

https://www.ssa.gov/
https://www.facebook.com/socialsecurity/
https://twitter.com/socialsecurity/
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://www.youtube.com/c/SocialSecurity
https://www.linkedin.com/company/ssa/
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Medicare الضمان االجتماعي( وبرنامج( Social Security ضرائب برنامج
  حدفع أصياب الدخول المرثفعة أحًضا %0.9 إضافية على الدخول التي ثزحد عن مبالغ معينة كضرائب خاصة ببرنامج 

Medicare. لمزحد من التفاصيل، راجع Internal Revenue Service )دائرة اإلحرادات الداخلية(.

نقاط العمل
ثساعدك الوظيفة التي ثعمل بها على كسب النقاط التي ثؤهلك لليصول على مخصصات Social Security )الضمان 

االجتماعي(. وحعتمد عدد النقاط التي ثيتاج إلى كسبها لتكون مؤهاًل لليصول على مخصصات Social Security )الضمان 
االجتماعي( على عمرك ونوع المخصصات التي ثتقدم بطلب لليصول عليها. حمكنك كسب أربع نقاط بيد أقصى كل عام. 

حيتاج معظم األشخاص إلى كسب 40 نقطة لكي حتأهلوا لليصول على مخصصات التقاعد.

2022 2021
1,510$ حكسب نقطة واحدة 1,470$ حكسب نقطة واحدة

 Social Security معلومات تخص األشخاص الذين يحصلون على مخصصات
)الضمان االجتماعي(

حدود الدخول
حيق لألشخاص الذحن حتلقون مخصصات Social Security )الضمان االجتماعي(، والذحن لم حبلغوا سن التقاعد القانونية 
اليصول على جميع مخصصاثهم بموجب القانون الفيدرالي طالما لم ثتجاوز دخولهم اليدود الموضية أدناه. وبالنسبة 

إلى األشخاص الذحن ُولِدوا في الفترة من عام 1943 وحتى عام 1954، ُثعتبر سن التقاعد القانونية هي 66 عاًما. وثزحد 
سن التقاعد القانونية ثدرحجًيا كل عام حتى ثصل إلى 67 عاًما لألشخاص الذحن ُولِدوا في عام 1960 وما بعده.

2022 2021
ال حوجد حد للدخول ال حوجد حد للدخول في سن التقاعد القانونية أو أكبر

$19,560
حتم اقتطاع $1 من المخصصات عن كل 

$2 فوق اليد.

$18,960
حتم اقتطاع $1 من المخصصات عن كل 

$2 فوق اليد.
أقل من سن التقاعد القانونية

$51,960
حتم اقتطاع $1 من المخصصات عن كل 
$3 حتى حلول الشهر الذي ثصل فيه 

سن التقاعد القانونية.

$50,520
حتم اقتطاع $1 من المخصصات عن كل 
$3 حتى حلول الشهر الذي ثصل فيه 

سن التقاعد القانونية.
في عام وصولك سن التقاعد القانونية

حدود دخول المستفيدين من مخصصات اإلعاقة: إذا كنت ثعمل في وظيفٍة ما أثناء ثلقي مخصصات اإلعاقة، 
فيجب أن ثطلعنا على دخولك مهما كانت هذه الدخول قليلة اليجم. حجوز لك اليصول على دخول غير ميدودة خالل 

ي المخصصات كاملًة.  فترة العمل التجرحبية التي ثصل إلى ثسعة أشهر )ليس بالضرورة على التوالي( وثستمر في ثلّقِ
غير أنه وبمجرد انتهاء فترة عملك التجرحبية التي ثمتد لتسعة أشهر، سنقوم بتيدحد ما إذا كنت ال ثزال ثستيق اليصول 

على مخصصات اإلعاقة أم ال. حجوز لك أحًضا أن ثتأهل لليصول على حوافز عمل أخرى لمساعدثك في العودة إلى 
العمل مرًة أخرى.

2022 2021
1,350$ شهرحًا 1,310$ شهرحًا نشاط ُمِدر لربح كبير )لغير المكفوفين(
2,260$ شهرحًا 2,190$ شهرحًا نشاط ُمِدر لربح كبير )للمكفوفين(

970$ شهرحًا 940$ شهرحًا شهر فترة العمل التجرحبية
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 Supplementalمعلومات تخص األشخاص الذين يحصلون على مخصصات
Security Income )SSI، دخل الضمان التكميلي(

الدفعة الشهرية من Supplemental Security Income )SSI، دخل الضمان التكميلي(
الفيدرالي )الحد األقصى(

2022 2021
$841 $794 الفرد

$1,261 $1,191 الزوجان

2022 2021 حدود الدخل الشهري

$1,767 $1,673 الفرد الذي حعتمد دخله على 
األجور فقط

$861 $814 الفرد الذي ال حعتمد دخله على األجور

$2,607 $2,467 الزوجان اللذان حعتمد دخلهما على 
األجور فقط

$1,281 $1,211 الزوجان اللذان ال حعتمد دخلهما 
على األجور

مالحظة: إذا كان لديك دخل، فستكون مخصصاتك الشهرية بشكٍل عام أقل من الحد األقصى لدفعة SSI )دخل 
الضمان التكميلي( الفيدرالي. تذكر أنه يجب عليك إبالغنا بدخلك كامالً، حيث تقوم بعض الواليات بإضافة أموال إلى 

دفعة دخل SSI )دخل الضمان التكميلي( الفيدرالي. إذا كنت تعيش في إحدى هذه الواليات، فقد تكون مؤهالً للحصول 
على دفعة أعلى. يمكن أن يكون دخلك أعلى من الحدود الموضحة، لكن يظل بإمكانك أن تكون مؤهالً للحصول على 

دفعة SSI )دخل الضمان التكميلي(.

Medicare معلومات لألفراد الذين يتأهلون لبرنامج

ستزيد معظم تكاليف برنامج الرعاية الطبية Medicare  هذا العام لمواكبة ارتفاع 
تكاليف الرعاية الصحية.

2022 2021

)A تأمين الرعاية بالمستشفى )القسم

$1,556 $1,484 حدفع المرحض عن أول 60 حوًما في 
المستشفى

389$ حوميًّا 371$ حوميًّا حدفع المرحض عن الفترة من 61 إلى 
90 حوًما في المستشفى

742$ حوميًّا 778$ حوميًّا
بعد مرور 90 حوًما في المستشفى، 
حدفع المرحض )في مقابل مدة ثصل 

إلى 60 حوًما أخرى(
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ستزيد معظم تكاليف برنامج الرعاية الطبية Medicare  هذا العام لمواكبة ارتفاع 
تكاليف الرعاية الصحية.

$0 $0
حدفع المرحض عن أول 20 حوًما حقضيها 

في أحد مرافق الرعاحة التمرحضية 
المتخصصة

194.50$ حوميًّا 185.50$ حوميًّا
حدفع المرحض عن الفترة من 21 إلى 

100 حوم حقضيها في أحد مرافق 
الرعاحة التمرحضية المتخصصة

المساعدة في تحمل تكاليف شراء أقساط القسم A: حعتمد مبلغ القسط الذي ثدفعه لشراء القسم A من برنامج 
الرعاحة الطبية Medicare على عدد نقاط Social Security )الضمان االجتماعي( التي حصلت عليها. فإذا كان لدحك:

$0 $0 40 نقطة
274$ شهرحًا 259$ شهرحًا 39-30 نقطة
499$ شهرحًا 471$ شهرحًا أقل من 30 نقطة

2022 2021 )B التأمين الطبي )القسم
170.10$ شهرحًا** 148.50$ شهرحًا القسط

233$ سنوحًا 203$ سنوحًا المستقطعات
 حدفع القسم B ما نسبته 80 بالمئة من ثكاليف الخدمات المغطاة، وذلك بعد 

دفع المرحض للمستقطعات.
مالحظة: إذا كنت تحصل على خدمات برنامج الرعاية الطبية Medicare وكان دخلك منخفًضا، فيجوز أن تقوم الوالية 

التي تعيش فيها بدفع أقساط برنامج Medicare الخاصة بك، وتدفع أيًضا، في بعض الحاالت، المستقطعات الخاصة بك 
وغيرها من النفقات الطبية النثرية التي تدفعها من أموالك الخاصة. اتصل بوكالة المساعدة الطبية المحلية الخاصة 

ببرنامج )Medicaid(، أو الهيئات االجتماعية، أو مكتب الرعاية االجتماعية لمزيد من المعلومات.

**يبلغ القسط الشهري المعياري 170.10$. ويدفع بعض أصحاب مستويات الدخل األعلى أقساًطا أكبر.

 Social Security التواصل مع
)الضمان االجتماعي(

ثوجد طرق عدحدة للتواصل معنا، مثل التواصل 
على اإلنترنت، أو عبر الهاثف، أو وجًها لوجه. نين 
 Social هنا لإلجابة عن أسئلتك ولخدمتك. ساهم
Security )الضمان االجتماعي( ألكثر من 85 عاًما 

في ثأمين الياضر والمستقبل من خالل ثقدحم 
اإلعانات واليماحة المالية لمالحين األشخاص طوال 

رحلة حياثهم.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

 Social Security أنسب طرحقة إلجراء أعمال مع
)الضمان االجتماعي( من أي مكان هي عبر اإلنترنت

www.ssa.gov (ثوفر باإلنجليزحة فقط). حمكنك 
ثيقيق الكثير.

التقدم بطلباليصول علىExtra Help  )المساعدة 	 
اإلضافية( لدفع ثكاليف خطة Medicare ألدوحة 

الوصفات الطبية.

التقدم بطلب أغلب أنواع اإلعانات.	 

العثور على نسخ من النشرات.	 

اليصول على إجابات عن األسئلة الشائعة.	 

https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
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  عند إنشاء حساب my Social Security ، حمكنك 
فعل أكثر من ذلك.

استعراض بيانSocial Security  )الضمان 	 
االجتماعي( الخاص بك.

التيقق من مكاسبك.	 

طباعة خطاب التيقق من اإلعانات.	 

ثغيير بياناثك بشأن اإلحداع المباشر.	 

طلب بطاقة Medicare بدحلة.	 

اليصول على استمارة SSA-1099/1042S بدحلة.	 

طلب بدل فاقد لبطاقة Social Security )الضمان 	 
االجتماعي( ، إذا لم ثقم بأي ثغييرات وشاركت 

والحتك في ذلك.

ثتوفر بعض هذه الخدمات باللغة اإلنجليزحة فقط. 
لمساعدثك على إجراء أعمال مع إدارة الضمان 

االجتماعي، نوفر خدمات الترجمة الفورحة المجانية 
عبر الهاثف أو وجًها لوجه عند زحارثك لمكتب 

الضمان االجتماعي.

اتصل بنا

إذا لم ثتمكن من الدخول على اإلنترنت، فنين نقدم 
العدحد من الخدمات المؤثمتة عن طرحق الهاثف، على 
مدار الساعة طوال أحام األسبوع. اثصل بنا مجانًا على 

 )TTY( 1213-772-800-1 أو على الهاثف النصي
مم  رقم 0778-325-800-1، إذا كنت ثعاني من الصَّ

أو ضعف في السمع.

 حمكن ألحد موظفينا الرد على مكالمتك من الساعة 
8 صباًحا حتى الساعة 7 مًساء، من االثنين إلى 
الجمعة، إذا كنت بياجة إلى التيدث مع شخص 

ما. لليصول على خدمات الترجمة الفورحة المجانية 
التي نقدمها، ابَق على الخط والزم الصمت أثناء 

التوجيهات الصوثية اآللية باللغة اإلنجليزحة حتى حجيب 
أحد الممثلين. سيتواصل الممثل مع أحد المترجمين 

الفورحين لمساعدثك على إجراء المكالمة. إذا كان 

من الصعب إنهاء أعمالك عبر الهاثف، فسنيدد لك 
موعًدا في أحد المكاثب الميلية للضمان االجتماعي، 

كما سنرثب ليضور مترجم فوري في وقت زحارثك. 
نرجو منك التيلي بالصبر وسعة الصدر خالل فترات 
االنشغال؛ ألنك قد ثواجه معداًل عالًيا من انشغال 
الهاثف، وفترات انتظار أطول على الهاثف قبل أن 

ثتمكن من التيدث إلينا. نتطلع إلى خدمتك.

حدد موعًدا لزيارة المكتب

حمكنك إحجاد أقرب مكتب لك من خالل إدخال رمزك 
البرحدي في صفية الوحب ثيدحد موقع المكاثب 

الخاصة بنا )متوفرة باإلنجليزحة فقط(.

إذا كنت سُتيضر معك مستندات لكي نطلع عليها، 
فتذّكر أن ثلك المستندات حجب أن ثكون نسًخا أصلية 

أو معتمدة من جهة.

Social Security Administration
Publication No. 05-10003-AR | January 2022 )Recycle prior editions(

ثيدحت
Update )Arabic(

Produced and published at U.S. taxpayer expense
ثم إنتاجها ونشرها على حساب دافعي الضرائب األمرحكيين

https://www.ssa.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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