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ماذا يوجد بالداخل
1 معلومات تخص األشخاص العاملين 

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

، Supplemental Security Income )SSI( I معلومات تخص األشخاص الذين يحصلون على مخصصات 

3 دخل الضمان التكميلي 

3  Medicare معلومات لألفراد الذين يتأهلون لبرنامج

4 التواصل معنا 

 يوفر هذا التحديث معلومات عن الضرائب والمخصصات والتكاليف الخاصة ببرنامج Social Security )الضمان 
االجتماعي( لعام 2023. تتغير بعض األرقام تلقائًيا كل عام، بموجب القانون، لمواكبة التغيرات التي تحدث 

على مستوى األسعار واألجور.

معلومات تخص األشخاص العاملين

Medicare الضمان االجتماعي( وبرنامج( Social Security ضرائب برنامج

 Social Security ضرائب برنامج
)الضمان االجتماعي(

20222023

%6.2 على الدخل وحتى 160,200$%6.2 على الدخل وحتى 147,000$الموظف/صاحب العمل )كٌل على حدة(

أصحاب المهن الحرة
*يمكن تعويضها من مخصصات الضرائب على الدخل

%12.4* على الدخل وحتى 
$147,000

%12.4* على الدخل وحتى 
$160,200

Medicare 20222023ضرائب برنامج

%6.2 على الدخل وحتى 160,200$%6.2 على الدخل وحتى 147,000$الموظف/صاحب العمل )كٌل على حدة(

أصحاب المهن الحرة
*يمكن تعويضها من مخصصات الضرائب على الدخل

%12.4* على الدخل وحتى 
$147,000

%12.4* على الدخل وحتى 
$160,200

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
يدفع 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—عندما تعمل فإنك تكسب نقاطا نحو فوائد الضمان االجتماعي. إنك تحتاج إلى عدد معين من 
النقاط لكي تحصل على فوائد الضمان االجتماعي ويتوقف العدد الذي تحتاج إليه على عمرك ونوع الفائدة التي تطلبها. 

يمكنك أن تكسب أربع نقاط بحد أقصى كل عام، وهذا مع العلم بأن معظم األفراد يحتاجون إلى 40 نقطة للتأهيل لفوائد 
التقاعد.

20222023

1,640$ يكسب نقطة واحدة1,510$ يكسب نقطة واحدة

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

حدود الدخول

يحق لألشخاص الذين يتلقون مخصصات Social Security )الضمان االجتماعي(، والذين لم يبلغوا سن التقاعد القانونية 
الحصول على جميع مخصصاتهم بموجب القانون الفيدرالي طالما لم تتجاوز دخولهم الحدود الموضحة أدناه. وبالنسبة 

إلى األشخاص الذين ُولِدوا في الفترة بين عام 1943 وعام 1954، ُتعتبر سن التقاعد القانونية هي 66 عاًما. وتزيد سن 
التقاعد القانونية تدريجًيا كل عام حتى تصل إلى 67 عاًما لألشخاص الذين ُولِدوا في عام 1960 وما بعده.

20222023

ال يوجد حد للدخولال يوجد حد للدخولفي سن التقاعد القانونية أو أكبر

أقل من سن التقاعد القانونية
$19,560

يتم اقتطاع 1$ من المخصصات عن 
كل 2$ فوق الحد.

$21,240
يتم اقتطاع 1$ من المخصصات عن 

كل 2$ فوق الحد.

في عام وصولك سن التقاعد القانونية

$51,960
يتم اقتطاع 1$ من المخصصات عن 

كل 3$ حتى حلول الشهر الذي تصل 
فيه سن التقاعد القانونية.

$56,520
يتم اقتطاع 1$ من المخصصات عن 

كل 3$ حتى حلول الشهر الذي تصل 
فيه سن التقاعد القانونية.

حدود دخول المستفيدين من مخصصات اإلعاقة: إذا كنت تعمل في وظيفٍة ما أثناء تلقي مخصصات اإلعاقة، فيجب 
أن تطلعنا على دخولك مهما كانت هذه الدخول قليلة الحجم. يجوز لك الحصول على دخول غير محدودة خالل فترة العمل 

ي المخصصات كاملًة. غير أنه وبمجرد  التجريبية التي تصل إلى 9 أشهر )ليس بالضرورة على التوالي( وتستمر في تلّقِ
انتهاء فترة عملك التجريبية التي تمتد لـ 9 أشهر، سنقوم بتحديد ما إذا كنت ال تزال تستحق الحصول على مخصصات 

اإلعاقة أم ال. يجوز لك أيًضا أن تتأهل للحصول على حوافز عمل أخرى لمساعدتك في العودة إلى العمل مرًة أخرى.

20222023

1,470$ شهريًا1,350$ شهريًانشاط ُمِدر لربح كبير )لغير المكفوفين(

2,460$ شهريًا2,260$ شهريًانشاط ُمِدر لربح كبير )للمكفوفين(

1,050$ شهريًا970$ شهريًاشهر فترة العمل التجريبية
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 Supplemental معلومات تخص األشخاص الذين يحصلون على مخصصات
Security Income )SSI( I ، دخل الضمان التكميلي

الدفعة الشهرية منSupplemental Security Income )SSI( I، دخل الضمان التكميلي 
الفيدرالي )الحد األقصى(

20222023

914$841$الفرد

1,371$1,261$الزوجان

20222023حدود الدخل الشهري

1,913$1,767$الفرد الذي يعتمد دخله على األجور فقط

934$861$الفرد الذي ال يعتمد دخله على األجور

الزوجان اللذان يعتمد دخلهما على األجور 
2,827$2,607$فقط

الزوجان اللذان ال يعتمد دخلهما 
1,391$1,281$على األجور

مالحظة: إذا كان لدحك دخل، فستكون مخصصاثك الشهرحة بشكٍل عام أقل من اليد األقصى لدفعة SSI )دخل الضمان 
 SSI التكميلي( الفيدرالي. ثذكر أنه حجب عليك إبالغنا بدخلك كامالً، حيت ثقوم بعض الوالحات بإضافة أموال إلى دفعة دخل
)دخل الضمان التكميلي( الفيدرالي. إذا كنت ثعيش في إحدى هذه الوالحات، فقد ثكون مؤهالً لليصول على دفعة أعلى. 

حمكن أن حكون دخلك أعلى من اليدود الموضية، لكن حظل بإمكانك أن ثكون مؤهالً لليصول 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.

20222023

)A تأمين الرعاية بالمستشفى )القسم

يدفع المريض عن أول 60 يوًما في 
1,600$1,556$المستشفى

يدفع المريض عن الفترة من 61 إلى 90 
400$389$ يوميًّايوًما في المستشفى

بعد مرور 90 يوًما في المستشفى، يدفع 
المريض )في مقابل مدة تصل إلى 60 يوًما 

أخرى(
800$778$ يوميًّا
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ستزيد معظم تكاليف برنامج الرعاية الطبية Medicare هذا العام لمواكبة ارتفاع 
تكاليف الرعاية الصحية.

يدفع المريض عن أول 20 يوًما يقضيها في 
0$0$أحد مرافق الرعاية التمريضية المتخصصة

يدفع المريض عن الفترة من 21 إلى 
100 يوم يقضيها في أحد مرافق الرعاية 

التمريضية المتخصصة
200.00$194.50$ يوميًّا

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

278$ شهريًا274$ شهريًا39-30 نقطة

506$ شهريًا499$ شهريًاأقل من 30 نقطة

)B 2023 2022التأمين الطبي )القسم

164.90$ شهريًا**170.10$ شهريًاالقسط

المستقطعات233$ سنويًاالمستقطعات

 يدفع القسم B ما نسبته 80 بالمئة من تكاليف الخدمات المغطاة، وذلك 
بعد دفع المريض للمستقطعات.

مالحظة: إذا كنت ثيصل على خدمات برنامج الرعاحة الطبية Medicare وكان دخلك منخفًضا، فيجوز أن ثقوم الوالحة 
التي ثعيش فيها بدفع أقساط برنامج Medicare الخاصة بك، وثدفع أحًضا، في بعض الياالت، المستقطعات الخاصة بك 

وغيرها من النفقات الطبية النثرحة التي ثدفعها من أموالك الخاصة. اثصل بوكالة المساعدة الطبية الميلية الخاصة ببرنامج 
)Medicaid(، أو الهيئات االجتماعية، أو مكتب الرعاحة االجتماعية لمزحد من المعلومات.

**حبلغ القسط الشهري المعياري 164.90$. وحدفع بعض أصياب مستوحات الدخل األعلى أقساًطا أكبر.

التواصل معنا
توجد طرق عديدة للتواصل معنا، مثل التواصل عبر 

اإلنترنت، وعبر الهاتف، والحضور شخصًيا. نحن 
 Social هنا لإلجابة عن أسئلتك ولخدمتك. ساهم

Security ألكثر من 85 عاًما في تأمين الحاضر 
والمستقبل من خالل تقديم اإلعانات والحماية المالية 

لماليين األشخاص طوال رحلة حياتهم.

 زيارة موقعنا اإللكتروني

 Social Security إن أنسب طريقة إلجراء أعمال مع
من أي مكان هي عبر اإلنترنت على الموقع 
www.ssa.gov )متوفر باللغَتين اإلنجليزية 

واإلسبانية(. يمكنك تحقيق الكثير. تتوفر بعض هذه 
الخدمات باللغة اإلنجليزية فقط. لمساعدتك في إجراء 

،Social Security أعمال مع

 	 Extra Help with Medicare م للحصول على تقدَّ
prescription drug plan costs  )مساعدة إضافية 

في تكاليف خطة األدوية الموصوفة في برنامج 
Medicare( )متوفرة باللغة اإلنجليزية فقط(.

م للحصول على أغلب أنواع المزايا )متوفرة 	  تقدَّ
باللغة اإلنجليزية فقط(.

يمكنك العثور على نسخ من منشوراتنا )متوفرة 	 
بلغات متعددة(.

احصل على إجابات عن األسئلة الشائعة )متوفرة 	 
باللغَتين اإلنجليزية واإلسبانية(.

https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
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  my Social Security عندما تقوم بإنشاء حساب
شخصي )متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(، يمكنك فعل 

المزيد.
 مراجعة Social Security Statement )بيان الضمان 

االجتماعي( الخاص بك.

التحقق من دخلك.	 

 الحصول على تقديرات للمزايا المستقبلية.	 

طباعة خطاب إثبات المزايا.	 

 تغيير معلومات اإليداع المباشر الخاصة بك.	 

 	.Medicare طلب بدل فاقد لبطاقة 

 الحصول على بدل فاقد لنموذج 	 
.SSA-1099/1042S

طلب بدل فاقد لبطاقة Social Security إذا لم تقم 	 
بأي تغييرات وشاركت واليتك في ذلك.

 my Social Security ربما يكون الدخول إلى حساب
الشخصي الخاص بك مقّيًدا بالنسبة إلى 

المستخدمين خارج الواليات المتحدة.

اتصل بنا

إذا كان ال يمكنك استخدام خدماتنا عبر اإلنترنت، 
فيمكننا مساعدتك عبر الهاتف عند اتصالك بمكتب 
Social Security المحلي لديك، أو الرقم الوطني 

المجاني الخاص بنا 800. نوفر خدمات الترجمة الفورية 
المجانية عند الطلب. يمكنك العثور على معلومات 

المكتب المحلي في منطقتك من خالل إدخال الرمز 
د موقع  البريدي الخاص بك على صفحة الويب ُمحّدِ

د موقع المكاتب  المكاتب )بالرغم من توفر صفحة ُمحّدِ
المحلية باللغة اإلنجليزية فقط، يمكنك إدخال الرمز 

البريدي الخاص بك للعثور على المكتب المحلي 
األقرب لك(.

يمكنك االتصال بنا على الرقم 1-800-772-1213  
— أو على رقم الهاتف النصي 1-800-325-0778 ، 

إذا كنت من الصم أو ضعاف السمع - من الساعة 
8:00 صباًحا إلى الساعة 7:00 مساًء، من االثنين 
إلى الجمعة. تكون أوقات االنتظار حتى يمكنك 

ث إلى أحد ممثلي Social Security أقصر  التحدُّ
عادًة في األيام من األربعاء وحتى الجمعة، أو 

في وقت متأخر من اليوم. للحصول على خدمات 
الترجمة الفورية المجانية التي نقدمها، ابَق على 
الخط والزم الصمت أثناء التوجيهات الصوتية اآللية 
 Social باللغة اإلنجليزية حتى يجيب أحد ممثلي

 Social Security عليك. سيتواصل ممثل Security
مع أحد المترجمين الفوريين لمساعدتك على إجراء 

المكالمة. 

م أيًضا العديد من الخدمات الهاتفية التلقائية  نقّدِ
باللغَتين اإلنجليزية واإلسبانية، التي تكون متاحة 24 

ث إلى أحد  ساعة في اليوم، حتى ال تحتاج إلى التحدُّ
.Social Security ممثلي

إذا كانت لديك مستندات نحتاج إلى االطالع عليها، 
فتذّكر أن تلك المستندات يجب أن تكون أصلية أو 

نسًخا معتَمدة من جهة إصدارها.

Social Security Administration
Publication No. 05-10003-AR | January 2023 )Recycle prior editions(
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Produced and published at U.S. taxpayer expense
تم إنتاجها ونشرها على حساب دافعي الضرائب األمريكيين
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