
www.ssa.gov كيف تصبح مؤهاًًل للحصول على 
استحقاقات

يجب أن تكون مؤمًنا بالكامل لتكون مؤهاًًل للحصول على استحقاقات التقاعد
لديك حالًيا أقل من 40 نقطة رصيد مطلوبة لتصبح مؤمًنا بالكامل والحصول على استحقاقات التقاعد. إذا كنت ال تزال 

على رأس العمل، فال يزال بإمكانك ربح نقاط رصيد، كما يمكنك أن تصبح مؤمًنا بالكامل. ال يمكننا أن ندفع لك استحقاقات 
إذا لم يكن لديك ما يكفي من نقاط الرصيد. ستخبرك صحيفة الوقائع هذه بالمزيد عن كسب نقاط الرصيد للتأهل للحصول 

على االستحقاقات وكيف يؤثر عدد السنوات التي تعمل خاللها والمبلغ الذي ستحصل عليه وفًقا لمقدار استحقاقاتك.

اربح 40 نقطة رصيد لتصبح مؤمًنا بالكامل
يمكنك ربح ما يصل إلى أربعة نقاط رصيد كل عام، وتمثل كل نقطة رصيد 

مبلًغا معيًنا من اإليرادات. في 2022، يكون المبلغ الالزم لكسب نقطة رصيد 
واحدة هو 1510 دوالرات. يمكنك العمل طوال العام لكسب أربعة نقاط رصيد، أو 
يمكنك كسب ما يكفي للحصول على هذه النقاط األربعة في فترة زمنية أقصر 
بكثير. إذا ربحت أربعة نقاط رصيد في السنة، فستربح 40 نقطة رصيد بعد 10 

سنوات من العمل.

وفي كل عام يرتفع مبلغ اإليرادات الالزمة لكسب نقطة رصيد واحدة ارتفاًعا 
طفيًفا مع ازدياد متوسط األجور. وتبقى نقاط الرصيد التي تكسبها في سجل 

Social Security )التأمين االجتماعي( الخاص بك حتى لو قمت بتغيير الوظائف 
أو توقفت عن العمل. تعرف على المزيد حول نقاط الرصيد من خالل زيارة 

.www.ssa.gov/planners/credits.html الموقع

تعتمد االستحقاقات على أعلى 35 عاًما من الدخول
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 استحقاقات التقاعد، فسيكون مبلغ االستحقاق الخاص بك أقل مما سيكون عليه إذا عملت 35 عاًما. 

السنوات التي ال تحسب فيها الدخول واعتبارها كأصفار في حساب االستحقاق. تعرف على المزيد على موقع 
.www.ssa.gov/OACT/COLA/Benefits.html

كيف نحسب استحقاقات التقاعد
يعتمد Social Security )التأمين االجتماعي( على 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. ومع ذلك، 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 

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