
يقدم هذا التحديث معلومات جديدة لعام 2007 في العديد من الموضوعات مثل ضرائب ومخصصات الضمان االجتماعي. وفقًا للقانون تتغير 
هذه األرقام تلقائيًا كل عام لتحديث البرنامج مع الزيادات في األسعار ومستويات األجور. سواًء كنت تعمل أو تحصل بالفعل على مخصصات 

الضمان االجتماعي فإن هذه التغيرات هامة بالنسبة لك.

معلومات لألفراد الذين يعملون

 (Medicare) ضرائب الضمان االجتماعي وبرنامج ميديكير

2007 2006 ضرائب الضمان االجتماعي
%6.2 على المكاسب حتى 97500 دوالر %6.2 على المكاسب حتى 94200 دوالر الموظف/صاحب العمل )كل منهما(

*%12.4 على المكاسب حتى 97500 دوالر %12.4 * على المكاسب حتى 94200 دوالر صاحب عمل حر
*يمكن معادلته باحتياطات ضريبة الدخل

2007 2006 ضرائب ميديكير
%1.45 على جميع المكاسب %1.45على جميع المكاسب الموظف/صاحب العمل )كل منهما(

*%2.9 على جميع المكاسب %2.9* على جميع المكاسب صاحب عمل حر
*يمكن معادلته باحتياطات ضريبة الدخل

نقاط العمل—عندما تعمل تكسب نقاطا نحو فوائد الضمان االجتماعي. أنت تحتاج إلى عدد معين من النقاط لكي تحصل على فوائد الضمان االجتماعي. ويتوقف العدد الذي 
تحتاج إليه على سنك ونوع الفوائد التي تطلبها. يمكنك أن تكسب أربع نقاط بحد أقصى كل عام. معظم األفراد يحتاجون إلى 40 نقطة لكي يحصلوا على فوائد التقاعد.

2007 2006
1000 دوالر تكسب نقطة واحدة 970 دوالر تكسب نقطة واحدة

معلومات لألفراد الذين يحصلون على فوائد الضمان االجتماعي

حدود المكاس
بموجب القانون الفيدرالي، يحق لألفراد الذين يحصلون على فوائد الضمان االجتماعي، ممن لن يصلوا إلى سن التقاعد القانوني الحصول على جميع الفوائد طالما أن مكاسبهم في نطاق 

الحدود المشار إليه أدناه. في عام 2007، سن التقاعد القانوني هو 65 عامًا و10 أشهر . يزيد سن التقاعد القانوني تدريجيًا كل عام حتى يصل 67 عامًا بالنسبة لألفراد المولودين في سنة 
1960 وما بعد.

2007 2006

ال يوجد حد للمكاسب يوجد حد للمكاسب في سن التقاعد القانوني أو بعده

12960 دوالر
عن كل 2 دوالر أكثر من الحد، يتم استقطاع 1 دوالر من 

افوائد.

12480 دوالر
عن كل 2 دوالر أكثر من الحد، يتم استقطاع 1 دوالر من 

افوائد.
تحت سن التقاعد القانوني

34440 دوالر
 عن كل 3 دوالر أكثر من الحد، يتم استقطاع 1 دوالر من 

افوائد حتى الشهر الذي تبلغ فيه سن التقاعد القانوني.

33240 دوالر
عن كل 3 دوالر أكثر من الحد، يتم استقطاع 1 دوالر من 

افوائد حتى الشهر الذي تبلغ فيه سن التقاعد القانوني.
في السنة التي تبلغ فيها سن التقاعد القانوني

حدود مكاسب مستفيدي اإلعاقة: إذا كنت تعمل أثناء حصولك إلى فوائد اإلعاقة، يجب أن تخبرنا عن مكاسبك بغض النظر عن قلة ما تكسبه. قد تكون مكاسبك غير محدودة 
خالل فترة محاولة العمل حتى تسعة أشهر )ليس بالضرورة بشكل متتابع( وتحصل على الفوائد بالكامل. عند انتهاء فترة محاولة العمل، نحدد إذا يحق لك فوائد اإلعاقة. وقد يحق لك أيضًا 

في حوافز أخرى في العمل لمساعدتك على العودة إلى العمل مرة أخرى.

900 دوالر في الشهر 860 دوالر في الشهر نشاط مربح رئيسي )غير المكفوفين(

1500 دوالر في الشهر 1450 دوالر في الشهر  نشاط مربح رئيسي )المكفوفين(

640 دوالر في الشهر 620 دوالر في الشهر فترة االختبار بالشهر

تعديل 7002

تعديل 7002

)اقلب الصفحة(

2007



(SSI) معلومات لألفراد الذين يحصلون على دخل الضمان التكميلي

مدفوعات دخل الضمان التكميلي الفيدرالية الشهرية )حد أقصى(
2007 2006

623 دوالر 603 دوالر الفرد

934 دوالر 904 دوالر الزوج

حدود الدخل الشهري

1331 دوالر 1291 دوالر الفرد الذي يحصل على دخله من الراتب فقط

643 دوالر 623 دوالر الفرد الذي ال يحصل على دخله من الراتب 

1953 دوالر  1893 دوالر الزوج والزوجة اللذين يحصالن على دخلهما من الراتب فقط

954 دوالر 924 دوالر الزوج والزوجة اللذين ال يحصالن على دخلهما من الراتب 

مالحظة: إذا لديك دخل، فإن فوائدك الشهرية بوجه عام تكون أقل من الحد األقصى لمبلغ دخل الضمان التكميلي الفيدرالي. تذكر أنه يجب عليك إبالغنا 
بدخلك كله. بعض الواليات تضيف أموااًل إلى مدفوعات دخل الضمان التكميلي الفيدرالية. إذا كنت تعيش في والية من هذه الواليات، قد يحق لك مبلغ أعلى. قد 

يكون دخلك أعلى من الحدود المشار إليها وال يزال لك الحق في الحصول على الفوائد.

معلومات لألفراد على برنامج ميديكير

معظم تكاليف ميديكير سوف تزيد هذا العام لكي تتمشى مع الزيادة في تكاليف الرعاية الصحية. 
2007 2006

)[Part A] » تأمين المستشفى )الجزء  »أ

992 دوالر 952 دوالر عن الـ 60 يومًا األولى في المستشفى، يدفع المريض

248 دوالر في اليوم 238 دوالر في اليوم عن اليوم الـ 61 وحتى اليوم الـ 90 في المستشفى، يدفع المريض

496 دوالر في اليوم 476 دوالر في اليوم بعد 90 يومًا في المستشفى، يدفع المريض )حتى 60 يومًا أخرى(

0 دوالر 0 دوالر عن الـ 20 يومًا األولى في وحدة للتمريض الماهر يدفع المريض

124 دوالر في اليوم 119 دوالر في اليوم عن اليوم الـ 21 حتى اليوم الـ 100في وحدة للتمريض الماهر يدفع المريض

«: مبلغ القسط الذي تدفعه لشراء الجزء »أ« من برنامج ميديكير يتوقف على عدد نقاط الضمان االجتماعي التي كسبتها إذا كان لديك: شراء أقساط الجزء »أ
0 دوالر 0 دوالر 40 نقطة

226 دوالر في الشهر 216 دوالر في الشهر 30-39 نقطة

410 دوالر في الشهر 393 دوالر في الشهر أقل من 30 نقطة

)[Part B] »التأمين الطبي )الجزء »ب

93.50 دوالر في الشهر* * 88.50 دوالر في الشهر القسط

131 دوالر في السنة 124 دوالر في السنة مصخلا غلبم
بعد أن يدفع المريض مبلغ الخصم، يدفع الجزء ب من التأمين الطبي نسبة 80 بالمائة من 

الخدمات المغطاة. 

مالحظة: إذا تحصل على فوائد برنامج ميديكير ودخلك منخفضًا،قد تدفع واليتك أقساط برنامج ميديكير الخاصة بك، وقد تدفع في بعض الحاالت مبالغ الخصم والمصروفات الطبية 
المنفقة. اتصل بوكالة المساعدة الطبية المحلية )ميديكيد—Medicaid( أو الخدمات االجتماعية أو مكتب الرعاية لمزيد من المعلومات.

* * فى عام 2007 سيكون القسط الشهري بمبلغ 93.50 دوالرا في الشهر. األشخاص الذين يحصلون على دخل اكبر سيدفع اكثر.
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