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االئتمان الضريبي لألطفال: ماذا يجب أن تعرف؟
بلغ قيمة االئتمان الضريبي الموّسع لألطفال 3000 دوالر أمريكي لكل طفل/ طفلة من عمر 6 إلى 17 سنة، و3600 دوالر أمريكي 
لكل طفل/ طفلة تحت عمر الست سنوات. بموجب خطة اإلنقاذ األمريكية لعام 2021، تلقت العائالت المؤهلة نصف قيمة االئتمان 

المخصص لهم العام الماضي على شكل دفعات شهرية. هذه السنة يجب على العائالت تقديم ضرائبها مرة أخرى لتلقي النصف اآلخر 
من االئتمان الضريبي لألطفال. سيتم إرسال الرصيد المتبقي كمبلغ مقطوع دفعة واحدة. قد تكون انت مؤهالً للحصول على هذا المبلغ 

حتى إن كنت عادة ال تقدم الضرائب، أوكان لديك دخل منخفض، أو لم يكن لديك أي دخل. 

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.

• 

	

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

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 العائالت 	 
ا لمجموع الدخل. على دفعات قيمتها أقل بشكل بسيط وفًق

ان يعيش الطفل أوالطفلة المعال معك مدة تزيد عن نصف العام 2021. يمكن أن يكون 	 
ا أو طفل مؤهل بالتبني  الطفل / الطفلة قريًب

الي  لرجاء زيارة تلموقع الا جنوب شرق میشیغان: في ا ،بضرائلا فملل تحضیرلا
GetTheTaxFacts.org

 شمال غرب میشیغان: لتقدیم ملف شخصي أو تحدید موعد للحصول على ضریبة مجانیة مساعدة 
 GetYourRefund.org/NMCAA التحضیر ، قم بزیارة
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نا مدين بسداد بعض الضرائب من السنوات السابقة، هل سيتم الخصم 
من المدفوعات المستحقة؟

ا بسداد بعض الضرائب، أو ديون فدرالية أو ديون  نعم. قد يتم الخصم من االئتمان الضريبي المستحق في حال كنت مديًن
حكومية أخرى. بخالف العام الماضي حيث لم يتم خصم اي مبلغ من االئتمان الضريبي المخصص لألطفال في حال وجود 

أي ديون مستحقة.

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

ما هي قيمة االئتمان الضريبي لألطفال؟ 
تبلغ قيمة االئتمان الضريبي الموّسع لألطفال 3000 دوالر أمريكي لكل طفل/ طفلة من عمر 6 إلى 17 سنة، و3600 دوالر 
أمريكي لكل طفل/ طفلة تحت عمر الست سنوات.  إن كنت قد تلقيت القسم األول من المبلغ المستحق، سوف تحصل على 

الرصيد المتبقي بعد تقديم ملف الضرائب هذا العام.

على سبيل المثال: إذا كان لديك طفالن، عمرهما 4 و 7 سنوات، وحصلت على مبلغ 3300 دوالر أمريكي العام الماضي، سوف 
تحصل أيًضا على 3300 دوالر أمريكي هذا العام.

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:

عنوان بریدي، وتذكرة ھویة، إع ثباتن الدخل و/ أو المزايا، ورقم الضمان االجتماعي لطفكل / لطفلتك. للحصول على مساعدة 

جنوب شرق میشیغان: في ا ،بضرائال فملل تحضیراللرجاء زیارة تلموقع االالي
GetTheTaxFacts.org

شمال غرب میشیغان: لتقدیم ملف شخصي أو تحدید موعد للحصول على ضریبة مجانیة مساع دة
GetYourRefund.org/NMCAA التحضیر ، قم بزیارة 
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ماذا تعني عبارة "قابلة لالسترداد بالكامل"؟
يتم احتساب االئتمان الضريبي لألطفال مقابل الضرائب التي تدين بها للحكومة الفيدرالية، مما يساعد على التخلص من 

ا بأي ضرائب، سيتم دفع هذا المبلغ لك كعائدات ضريبية. قابلة لالسترداد  أي عبء ضريبي قد يكون لديك. إذا لم تكن مديًن
بالكامل، مما يعني أنه يمكنك الحصول على المبلغ كامالً كعائدات ضريبية.

هل يتوجب علي تقديم اإليرادات الضريبية؟
نعم، يتوجب عليك تقديم الضرائب والتصريح عن األطفال الذين تعيلهم للحصول على االئتمان الضريبي لألطفال هذا العام.

هل يمكن للوالدين اللذين يشتركان في حضانة طفل، الحصول على 
االئتمان الضريبي للطفل؟

كال، يمكن ألحد الوالدين فقط المطالبة باإلئتمان الضريبي للطفل. كما يجب أن يعيش الطفل معك مدة 6 أشهر على األقل 
من العام.

لم أحصل على االئتمان الضريبي المخصص لألطفال العام الماضي. هل 
يمكنني الحصول على المبلغ هذا العام؟

نعم، انت كنت مؤهالً للحصول على االئتمان الضريبي المخصص لألطفال، ولكن لم تتلَق أي دفعة العام الماضي، يمكنك 
الحصول على المبلغ هذا العام عبر تقديم ملف الضرائب الخاص بك، والتصريح عن األطفال الذين تعيلهم.

األسئلة الشائعة:

هل سأدين بضرائب على األموال التي أحصل عليها؟
ا بضرائب على هذه األموال. ال تعتبر مدفوعات االئتمان الضريبي دخالً يجب التصريح عنه. كال، لن تكون مديًن
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ماهي قيمة المبلغ الذي سأحصل عليه في حال كان عمر طفلي/ طفلتي 5 
سنوات، وسيصبح 6 سنوات خالل هذا العام؟
تعتمد قيمة المبلغ على عمر طفلك / طفلتك في تاريخ 31 ديسمبر 2021. 

األسئلة الشائعة:

هل يمكن لألهل الذين ليس لديهم رقم ضمان اجتماعي المطالبة باالئتمان 
الضريبي لألطفال؟

سيحتاج اآلباء الذين ليس لديهم رقم ضمان اجتماعي إلى رقم تعريف دافع الضرائب الفردي )ITIN( للمطالبة باإلئتمان 
الضريبي لألطفال، حتى إذا كانوا ال يقدمون الضرائب. نحن ننصح الجميع تقديم اإليرادات الضريبية، حتى لو ال يتوجب 

عليهم تقديمها. ألن ذلك قد يخّولهم الحصول على دفعات قّيمة أخرى، منها إئتمان األطفال واألشخاص الذين تعيلهم، وائتمان 
رعاية األطفال الذي يسمح لك بالعمل أو االئتمان الضريبي للفرص األمريكية للرسوم الدراسية أو رسوم التعليم ما بعد 

المرحلة الثانوية.

للحصول على إلى رقم تعريف دافع الضرائب الفردي )ITIN( قم بتعبئة نموذج  W-7. يمكن لوكالء القبول المعتمدين في 
ا. ميشيغان، مساعدتك في هذه العملية، يقوم البعض منهم بمساعدتك مقابل رسوم للخدمة ، والبعض اآلخر يفعل ذلك مجاًن

هل األشخاص الذين يتلقون اإلجراء المؤجل للقادمين من مرحلة الطفولة 
)DACA( مؤهلين للحصول على االئتمان الضريبي الموّسع لألطفال؟

نعم، يحق للمقيمين المؤهلين، بما في ذلك متلقي )DACA( الحصول على ائتمان ضريبي لألطفال طالما أن األطفال في 
األسرة الذين تتم المطالبة لهم، لديهم رقم ضمان اجتماعي صالح. كما يمكن أيًضا لمتلقي )DACA( المعولين على من 

مقدمي ITIN الحصول على االئتمان الضريبي لألطفال ألنهم يملكون رقم ضمان اجتماعي صالح. للمزيد من المعلومات 
لمتلقي )DACA( اللذين يقدمون الضرائب، اضغط هنا.  
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