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Social Security نبذة عن
ُيعد Social Security أساس األمن االقتصادي لماليين األمريكيين – إذ يقدم مزايا للمتقاعدين والعمال الذين ُيصابون 

باإلعاقة واألشخاص الناجين واألسر على حد سواء. وبصفتك عاماًل جديًدا، فلربما الحظت بعض خصومات فيما تحققه من 
مداخيل. وتشمل هذه المداخيل ضرائب األجور الفيدرالية بالنسبة لكل من Social Security وMedicare. وستساعدك 

هذه الوثيقة في فهم المزيد عن ضرائب Social Security ومزاياه.

Social Security Statement الخاص بك )الترجمة إلى لغة أجنبية داخل القوسين إن انطبق ذلك وكان مالئًما(
Social Security Statement الخاص بك )الترجمة إلى لغة أجنبية داخل القوسين إن انطبق ذلك وكان مالئًما( يحتوي 

معلومات حول تاريخ مداخيلك، ويقدم تقديرات لمزايا ومستحقات التقاعد واإلعاقة والناجين المستقبلية. ولهذا البيان ثالثة 
أغراض، ويمكن أن يساعدك في:

التعرف على مزايا ومستحقات Social Security الخاص بك	 

التخطيط لمستقبلك المالي	 

التحقق من سجل مداخيلك	 

كيف تصبح مستحًقا للمزايا والمستحقات
تصبح مستحًقا لمزايا ومستحقات Social Security من خالل كسب نقاط 

 .Social Security عندما تعمل بوظيفة وتقوم بدفع ضرائب Social Security
يمكنك كسب أربع نقاط كل سنة. وتحتاج إلى 40 نقطة )10 سنوات عمل( 

كي تصبح مستحًقا لمزايا ومستحقات التقاعد. وبحسب سنك، هناك حاجة 
إلى نقاط أقل كي تصبح مستحًقا لمزايا ومستحقات اإلقامة والناجين. 

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن النقاط على الرابط 
.www.ssa.gov/planners/credits.html

نبذة عن قانون مساهمات التأمين الفيدرالي
تقوم جهات عملك بتحصيل ضريبة أجور فيدرالية أمريكية ُتعرف باسم استقطاعات قانون مساهمات التأمين الفيدرالي 

)الترجمة إلى لغة أجنبية داخل القوسين إن انطبق ذلك وكان مالئًما( )FICA(. وفي بعض األحيان يوضح ذلك بأنه 
تأمين الشيخوخة واإلعاقة واألشخاص الناجين )الترجمة إلى لغة أجنبية داخل القوسين إن انطبق ذلك وكان مالئًما( 

)OASDI(. فتدفع أنت وجهة عملك -كٌل- 7.65 بالمائة من إجمالي قيمة مداخيلك )قبل خصم الضريبة(، وتدفع أنت 
6.2 بالمائة عن ضريبة Social Security وحتى أقصى قيمة خاضعة للضريبة )تخضع المداخيل القصوى لضرائب 

Social Security في كل سنة( و%1.45 عن ضريبة Medicare على جميع المداخيل )هناك نسبة إضافية قدرها 0.9 
بالمائة ضريبة Medicare عن الدخل الُمكتسب أكثر من 200,000 دوالر أمريكي أو 250,000 دوالر أمريكي بالنسبة 
لألزواج المتزوجين الذين يتقدمون للضرائب بشكل مشترك(. تعرف على المزيد عن ضرائب Social Security على 

.www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10297.pdf

https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/planners/credits.html
https://www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10297.pdf


إذا كنت من أصحاب األعمال الحرة، ُتطبق قواعد مختلفة. تعرف على المزيد على 
.www.ssa.gov/pubs/EN-05-10022.pdf

كيف نقوم بحساب مزايا ومستحقات التقاعد الخاصة بك
يؤسس Social Security مزايا ومستحقات التقاعد الخاصة بك على مداخيلك طول حياتك. نقوم بتعديل أو “وضع مؤشر” 

لمداخيلك الفعلية لتوضيح التغيرات التي تطرأ على متوسط مداخيلك منذ السنة التي تحصلت فيها على هذه المداخيل. 
ثم نقوم بحساب متوسط مداخيلك الشهرية المقترنة بمؤشر من أعلى 35 سنة لمداخيلك. نقوم بتطبيق صيغة لهذه 
المداخيل لتحديد مبلغ الميزة الذي ستتحصل عليه في سن تقاعدك الكامل – 67. وهناك عوامل يمكنها أن تغير مبلغ 

ميزة ومستحق تقاعدك. وستكون مزاياك ومستحقاتك أقل إذا بدأتها قبل سن تقاعدك الكامل )سن 62 عاًما( أو أكثر إذا 
بدأتها بعد سن تقاعدك الكامل )حتى سن الـ 70 عاًما(. تعرف على المزيد حول كيفية حسابنا مزاياك ومستحقاتك على 

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

أين يمكنني التوجه إذا كانت لدي أسئلة؟
 .www.ssa.gov يمكنك زيارة ،Social Security للتعرف على المزيد عن

  .www.medicare.gov يمكنك زيارة ،Medicare للتعرف على المزيد عن
تذكر أن Social Security معك طيلة رحلتك. تعرف على كيفية ذلك بزيارة.

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