
www.ssa.gov االستعداد للتقاعد
صحيفة وقائع للعاملين البالغين من العمر 18-48 عاًما

يختلف التقاعد من شخص آلخر
التقاعد ليس مقاًسا واحًدا يناسب الجميع. نظًرا ألن Social Security ُيَعد أكثر من مجرد مخصصات تقاعد، فإننا نريد 

تزويدك بالمعلومات التي تريدها للتخطيط للتقاعد واتخاذ قرارات مستنيرة. وهذا المستند سيساعد في ذلك.

اإليرادات أساسية
على األرجح أنك تدفع ضرائب Social Security وضرائب Medicare )التي ُتعرف أيًضا باسم ضرائب FICA، أو ضرائب 

SECA إذا كنت من أصحاب المهن الحرة( منذ أن بدأت العمل أول مرة. تعرَّف على مزيد من المعلومات عن هذه 
الضرائب على الموقع اإللكتروني www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10297.pdf )متوفر 
 Social الخاص بك على معلومات عن تاريخ إيراداتك وضرائب Social Security باللغة اإلنجليزية فقط(. يحتوي بيان

م تقديرات لمخصصات التقاعد، واإلعاقة، والورثة المستقبلية. استخدم  Security وضرائب Medicare التي دفعتها، وُيقّدِ
البيان الخاص بك للتحقق من إيراداتك كل عام. فإن هذه اإليرادات يتم استخدامها لتحديد أهليتك في الحصول على 

مخصصات Social Security ومقدار مخصصاتك. إذا شاهدت خطأ في سجل إيراداتك، فأبلغنا به. تعرَّف على كيفية ذلك 
على الموقع www.ssa.gov/pubs/EN-05-10081.pdf )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(.

ضع في اعتبارك
 Social أن يكون هو مصدر الدخل الوحيد للتقاعد. في المتوسط، سيحل Social Security ليس الهدف من

Security محل حوالي 40% من إيراداتك السنوية قبل التقاعد، بالرغم من أن ذلك قد يختلف بشكٍل كبير استناًدا 
إلى ظروف كل شخص. يبلغ سن تقاعدك الكامل 67 عاًما. وإن البدء في الحصول على مخصصات التقاعد قبل 

سن تقاعدك الكامل )في وقت مبكر عند بلوغك 62 عاًما( يقلل من هذه النسبة المئوية، وإن البدء في الحصول 
على المخصصات بعد سن تقاعدك الكامل )ما يصل إلى سن 70 عاًما( يزيدها. تعرَّف على المزيد على الموقع 

www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(.

اّدخر للتقاعد
ليس الهدف من Social Security أن يكون هو مصدر الدخل الوحيد للتقاعد. 

من المرجح أنك ستحتاج إلى مدخرات، أو استثمارات، أو معاشات، أو 
حسابات تقاعد أخرى للعيش بشكٍل مريح خالل فترة التقاعد. ونظًرا ألن فترة 
تقاعدك يمكن أن تستمر لمدة 20 عاًما أو أكثر، فمن المهم أن تبدأ تخطيطك 

المالي في أبكر وقت ممكن.
إذا كانت لديك خطة تقاعد في مكان العمل، فتأكد من معرفة آلية عملها حتى 	 

يمكنك تحقيق أقصى استفادة منها. يمكن أن يدفع صاحب العمل ما يساوي 
م صاحب عملك خطة، فإن  بعًضا منمساهماتك في الخطة أو جميعها. إذا لم ُيقّدِ

هناك طرًقا أخرى لالدخار واالستثمار بنفسك. تعرَّف على المزيد عن كيفية 
 www.savingmatters.dol.gov/employees.htm االدخار على الموقع

)متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(.

كلما بدأت االدخار مبكًرا، كان لديك المزيد من الوقت لبناء دخلك للتقاعد. 	 
لمزيد من المعلومات عن االستثمار واالدخار، تحقق من الموقع 

www.investor.gov )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(.

سيزيد أي مبلغ يمكنك ادخاره بمرور الوقت. يمكنك العثور على حاسبة المدخرات على الموقع 	 
www.investor.gov/additional-resources/free-financial-planning-tools/compound-

interest-calculator )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(.
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سيكون Social Security متاًحا عند تقاعدك
تذهب ضرائب Social Security التي تدفعها إلى صناديق Social Security االستئمانية، والتي يتم استخدامها لدفع 
ر مجلس أمناء Social Security أنه وفًقا للقانون الحالي، ستتمكن الصناديق  المخصصات للمستفيدين الحاليين. ُيقّدِ

 Social د حتى عام 2034. وفي عام 2034، سيظل االستئمانية من دفع المخصصات بالكامل وفي وقتها الُمحدَّ
Security قادًرا على دفع حوالي 780 دوالًرا عن كل 1000 دوالر من المخصصات المجدولة. تعرَّف على المزيد على 

الموقع www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10229.pdf)متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(.

تستمر المخصصات طوال فترة حياتك
م حاسبة متوسط العمر  تستمر مخصصات Social Security الخاصة بك طوال فترة حياتك. يمكن أن ُتقّدِ

المتوقع الخاصة بنا تقديًرا تقريبًيا حول المدة التي يمكن أن تعيشها استناًدا إلى عمرك وجنسك: 
www.ssa.gov/planners/lifeexpectancy.html )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(.

ال يمكنك العمل بسبب إعاقة عقلية أو جسدية
يمكن أن تحدث إعاقة في أي عمر. إذا أصبحت عاجًزا عن العمل بسبب إعاقة عقلية أو جسدية، وكنت تستوفي 

متطلبات أهلية معينة، فقد تتمكن أنت وأسرتك من الحصول على مخصصات إعاقة Social Security. تعرَّف على المزيد 
على الموقع www.ssa.gov/disability )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(.

مخصصات ألفراد األسرة
يتوفر Social Security ا لك حتى قبل أعوام تقاعدك. يمكن أن يحصل كل من األطفال، واألزواج والزوجات األرامل 

على مخصصات الورثة لمساعدتهم في مواجهة الخسائر المالية في حالة وفاتك. اكتشف المزيد على الموقع 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10084.pdf )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(.

تأثير خطط التقاعد األخرى
ال تؤثر معظم المعاشات التقاعدية أو خطط التقاعد األخرى في مخصصات Social Security. ولكن، في حالة مشاركتك 
في خطة تقاعد أو حصولك على معاش تقاعدي استناًدا إلى عمل لم تدفع ضريبة Social Security مقابله، فقد يقلل 

هذا من مخصصاتك. تعرَّف على المزيد على الموقع www.ssa.gov/gpo-wep)متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(.

نحن هنا لمساعدتكم
يغطي Social Security حوالي 96% من العاملين األمريكيين. للتعرُّف على المزيد حول Social Security وماذا يعني 

ل بزيارة الموقع www.ssa.gov )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(. لك، تفضَّ

معكم طوال رحلة الحياة
ر أن Social Security معك طوال رحلة الحياة. تعرَّف على كيفية ذلك على الموقع  تذكَّ

www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf )متوفر باللغة 
اإلنجليزية فقط(.
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