
 poverty.umich.edu/child-tax-credit للمزيد من المعلومات، زوروا الموقع التالي

االئتمان الضريبي لألطفال:
 ماذا يجب أن تعرف؟

ا لكل طفل/ طفلة من  تبلغ قيمة االئتمان الضريبي الجديد لألطفال 3000 دوالر أمريكي ســـنوًي
عمر 6 إلى 17 عاًما، و3600 دوالر أمريكي لكل طفل دون عمر الســـت سنوات. كل أسرة لديها 

أطفـــال تحت عمر 18 عاًما، قد تكون مؤهلة للحصول على دفعات منتظمة، حتى إذا كانت 
التقدم العائدات الضريبية عادًة، أو إن كانت ذا دخل منخفض، أو ليس لها أي دخل. ســـتحصل 

ا. على هذا المبلغ على شـــكل دفعات منتظمة، وليس دفعًة واحدة سنوًي

الشروط المؤهلة للحصول على االئتمان الضريبي:
ا، 	  أن يكون دخل الفرد األعزب أقل من 75000 دوالر أمريكي. أو في حال كان الفرد عازًب

ولكن يقدم الضرائب بصفة رب أسرة والدخل السنوي أقل من 112500 دوالر أمريكي. 
األشخاص المتزوجون ومجموع دخلهم السنوي أقل من 150000 دوالر أمريكي.	 
يجب أن يكون لدى الطفل/ الطفلة رقم ضمان اجتماعي. كما يمكن التقديم باستخدام 	 

رقم تعريف دافع الضرائب الفردي ITIN، ولكن يجب أن يكون لدى الطفل/ الطفلة رقم 
ضمان اجتماعي. 

إذا كان مجموع دخل األسرة أعلى من األرقام المذكورة أعاله، سوف تحصل هذه 	 
ا لمجموع الدخل. العائالت على دفعات قيمتها أقل بشكل بسيط وفًق

للحصول على االئتمان الضريبي الموسع لألطفال:
التقدم بملف الضرائب، حتى إذا كان الشخص اليقدمها عادًة. سيسمح ذلك 	 

لمصلحة الضرائب األمريكية بمعرفة مكان إرسال الدفعات وعدد األطفال.  
في حال الحاجة للمساعدة المجانية لتقديم ملف الضرائب، الرجاء زيارة موقع 	 

يونايتد واي "https://www.myfreetaxes.com/ "United Way أو االتصال على 
الخط الساخن 9435-698-866. يسمح برنامج اإليداع الضريبي الخاص بهم عبر 

االنترنت معرفة ما يجب عمله خطوة بخطوة من أجل التصريح عن الضرائب.
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متى سأبدأ بتلقي الدفعات؟
ا تخليًصا على  ًي من الممكن أن تبدأ األسر بتلقي الدفعات هذا الصيف أو في الخريف – تعمل الحكومة الفيدرالية حال

التفاصيل. سيتم إرسال الدفعات عن نصف السنة فقط، لذا على األسر المطالبة بالمبلغ المتبقي  والمستحق خالل ضرائب 
العام المقبل.  

أنا أحصل عادًة على عائدات الضرائب خالل موسم الضرائب. هل يعني 
هذا أنني لن أحصل على هذا المبلغ في نفس الوقت هذا العام؟

الطريقة التي يتم فيها هذا العام اإلعداد االئتمان الضريبي لألطفال، هي كالتالي: أغلب األسر سوف تحصل 
على دفعات منتظمة خالل العام 2021، وعلى مبلغ مقطوع وقت الحصول على عائدات الضرائب. األشخاص 

المؤهلون سوف يحصلون أيًضا على مستحقاتهم الضريبية في وقتها.

أنا ال أقدم ملف الضرائب عادةً. ماذا يلزمني لتقديم الضرائب كي 
أحصل على االئتمان الضريبي لألطفال؟

عنوان بريدي، وتذكرة هوية، إثبات عن الدخل و/ أو المزايا، ورقم الضمان االجتماعي لطفلك / لطفلتك.

هل سيقلل تلقي االئتمان الضريبي لألطفال من المزايا األخرى 
المستحقة؟

.SNAP كال ، ال ُيحتسب االئتمان الضريبي لألطفال كدخل بالنسبة لعائدات الضرائب، بما في ذلك

األسئلة الشائعة:

http://poverty.umich.edu/child-tax-credit

