
www.ssa.gov يمكن للعمل اإلضافي أن
يزيد من استحقاقاتك المستقبلية

المزيد من سنوات العمل قد تزيد من استحقاقات التقاعد المستقبلية الخاصة بك
على الرغم من أنك بحاجة إلى 10 سنوات من العمل، أو 40 نقطة رصيد، للتأهل للحصول على استحقاقات تقاعد 

الخاصة بـ Social Security )التأمين االجتماعي(، إال أننا نضع مبلغ االستحقاق الخاص بك على أساس أعلى 35 عاًما 
من الدخول. إذا لم يكن لديك 35 عاًما من الدخول في الوقت الذي تتقدم فيه بطلب للحصول على االستحقاقات، 

فسيكون مبلغ االستحقاق الخاص بك أقل مما سيكون عليه إذا عملت 35 عاًما. السنوات التي ال تحسب فيها الدخول 
واعتبارها كأصفار في حساب االستحقاق.

لديك عدة سنوات دون أي دخول في سجل عملك. سيزيد العمل اإلضافي من استحقاقات التقاعد الخاصة بك. 
ستحل كل سنة تعمل فيها محل سنة الدخل الصفري أو المنخفض في حساب استحقاقات Social Security )التأمين 

االجتماعي(، مما قد يساعد في زيادة مبلغ االستحقاق الخاص بك.

كيف نحسب استحقاقات التقاعد
يعتمد Social Security )التأمين االجتماعي( استحقاقات التقاعد الخاصة بك على دخولك مدى الحياة. إننا نقوم بتعديل 

دخولك الفعلية أو “فهرستها” لمراعاة التغيرات في متوسط األجور منذ العام الذي تم فيه استالم الدخول. ثم نحسب 
متوسط دخولك الشهرية المفهرسة وفًقا ألعلى 35 عاًما من دخولك. ونطبق صيغة على هذه الدخول لتحديد مبلغ 

االستحقاق الذي ستحصل عليه في سن التقاعد الكامل. سن تقاعدك الكامل هو من 66 إلى 67 عاًما، اعتماًدا على 
السنة التي ولدت فيها. هناك عوامل يمكن أن تغير مبلغ استحقاق التقاعد الخاص بك. ستكون استحقاقاتك الشهرية 

أقل مدى الحياة إذا بدأتها قبل سن التقاعد الكامل )في سن مبكرة تصل إلى 62 عاًما( أو أعلى إذا كنت تبدأ في 
الحصول عليها بعد سن التقاعد الكامل )حتى سن 70(. تعرف على المزيد حول كيفية حساب االستحقاقات من خالل 

.www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf زيارتك للموقع

ق من سجل الدخول الخاص بك. تحقَّ
راجع دخولك في Social Security Statement )سجل التأمين االجتماعي( 
الخاص بك .قارن هذه الدخول بسجالتك الخاصة للتأكد من صحة معلوماتنا 

ومن أننا سجلنا كل عام عملت فيه. إذا الحظت وجود خطأ ما، فأبلغنا به حتى 
تحصل على جميع االستحقاقات الخاصة بك. اعرف كيفية القيام بذلك من 

www.ssa.gov/pubs/EN-05-10081.pdf خالل زيارة الموقع

هل لديك استفسارات؟

.www.ssa.gov التأمين االجتماعي(، تفضل بزيارة( Social Security لمعرفة المزيد عن
تذكر أن Social Security )التأمين االجتماعي( يصحبك طوال رحلة الحياة:

.www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf
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