الد ُفعات التحفيزية لعام 2021
الدُفعات الثانية من حكومة الواليات المتحدة
في كانون الثاني/يناير ،2021سيتلقى العديد من األمريكيين دفعة تحفيز ثانية تصل إلى  600دوالر لألفراد و  1,200دوالر للمتزوجين (باإلضافة إلى  600دوالر لكل طفل دون
سداد هذه الدُفعة ،ولن يتم فرض ضرائب على مستلميها .ال حاجة الى تقديم طلب لألشخاص المؤهلين لتلقي هذه الدفعة .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
سن  17في األسرة) .ال يَلزم َ
الموقع.payments-impact-https://www.irs.gov/coronavirus/economic :

ماذا لو كنت غير موثق أو كنت أعيش في أسرة ذات وضع مختلط؟

هل سأحصل على الدفعة؟
لكي تكون مؤهالً للحصول على دفعة تحفيزية  ،يجب أن يكون لديك رقم ضمان
إجتماعي وأن تستوفي حد الدخل (انظر الرسم البياني)
باإلضافة إلى أحد هذه المتطلبات )1( :ضرائب مقدمة في عام 2019؛
( )2ال تكسب ما يكفي من المال لتقديم الضرائب ولكن تستلم منافع
فيدرالية ،بما في ذلك استحقاقات تقاعد الضمان االجتماعي أو العجز ،أو دخل الضمان
اإلضافي ( ،)SSIأو منافع شؤون المحاربين القدامى؛ أو ( )3ال تكسب ما يكفي من المال
لتقديم الضرائب وال تحصل على منافع فيدرالية ،ولكن أرسلت معلوماتك إلى بوابة
مصلحة الضرائب ( )IRSالخاصة بـ"األشخاص الذين لم يقدموا الضرائب" بحلول 21
تشرين الثاني/نوفمبر 2020

كيف سأستلم أموالي؟
إذا إستوفيت جميع المعايير المذكورة أعاله ،فستستلم بالبريد
دفعة تلقائية إلى حسابك المصرفي أو شي ًكا
بالبريد .إذا كنت تستوفي َحدّ الدَّخل ولديك رقم ضمان إجتماعي ولكنك ال تستوفي أيًا من
المعايير األخرى ،فستتمكن من المطالبة بإستالم دفعتك عند تقديم اإلقرار الضريبي لعام
.2020

متى سأستلم دُفعتي؟
إذا كنت قد قدمت معلومات حسابك المصرفي الى مصلحة الضرائب األمريكية (إما عن
طريق اإلقرار الضريبي أو بوابتهم عبر اإلنترنت) ،فالبد أن يتم إيداع دفعة التحفيز في
حسابك المصرفي بحلول منتصف شهر كانون الثاني/يناير  2021عدا ذلك ،سترسل
الحكومة شي ًكا بالدفعة التحفيزية بالبريد .للتأكد من حالة الدفع الخاص بك ،تفضل بزيارة
الموقع:
 .payment-my-https://www.irs.gov/coronavirus/getإذا لم تستلم دفعتك
الثانية (أو إذا لم تتلق الدفعة األولى) ،أو إذا لم تستلم المبلغ الكامل الذي يحق لك الحصول
عليه ،فستتمكن من المطالبة بهذه األموال عند تقديم اإلقرار الضريبي لعام .2020

إذا كنت تعيش في أسرة "مختلطة الوضع" (شخص واحد لديه
رقم الضمان اإلجتماعي ويقدم الضرائب باالشتراك مع شخص ال يفعل ذلك) ،ستتلقى
دفعة تحفيز من الجولة الثانية ،لكل من البالغين وأي أطفال دون سن  17عا ًما يعيشون
تغييرا عن السياسة السابقة وهو بأثر
في المنزل ولديهم رقم ضمان إجتماعي .يُعَدُّ هذا
ً
رجعي ،ما يعني أنه يمكنك المطالبة بدفعة التحفيز من الجولة األولى في اإلقرار
الضريبي لعام .2020
األشخاص الذين لديهم أرقام تعريف دافع الضرائب ()ITINs
غير مؤهلين لتلقي دفعة الجولة األولى
أو الدفعة الثانية .إذا لم يكن لدى أي من الوالدين رقم ضمان
إجتماعي ،فلن يكون أطفالهما مؤهلين للحصول
على دفعة

ماذا لو كنت على اإلجراءات المؤجلة للقادمين من األطفال ( )DACAأو
ذوي وضع الحماية المؤقتة ( )TPSأو H1B؟
يتم إصدار أرقام الضمان اإلجتماعي الخاصة باإلجراءات المؤجلة للقادمين من األطفال
()DACA
وذوي وضع الحماية المؤقتة ( )TPSوحاملي الـ  H1Bوبالتالي فهم مؤهلون للحصول
على الدُفعات التحفيزية.

هل ستؤثر الدفع ة التحفيزية على المنافع األخرى؟
لن تؤثر هذه الدفعات سلبًا على المشاركة في برامج المنفعة العامة بما في ذلك التامين
الصحي أو الميديكيد ( )Medicaidوبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية أو سناب
( )SNAPواإلسكان العام.

ما مقدار المبلغ الذي سأحصل عليه مقابل الدفعة التحفيزية؟
إذا ُكنتَ ...

وفي عام  2019كان مقدار دخلك...

أعزب

 75,000أو أقل دوالر

 75,001دوالر  87,000 -دوالر

 87,001دوالر أو أكثر

متزوج

 150,000دوالر أو أقل

 150,001دوالر  174,000 -دوالر

 174,001دوالر أو أكثر

أعزب ،رب األسرة

 112,500دوالر أو أقل

ينبغي أن تستلم…

 600دوالر

 112,501دوالر إلى 124,500
دوالر
 0الى  600دوالر

 124,001دوالر أو أكثر
 0دوالر

تم التأكد من المعلومات الواردة في هذا المستند بأفضل ما لدينا من قدرات ولكن ال ينبغي إعتبارها بمثابة إستشارة ضريبية أو قانونية .نحن نوصي بشدة بالتشاور
محام قبل إتخاذ أي إجراء .ال تضمن شركة غلوبال ديترويت ( )Global Detroitعدم وجود أخطاء أو غلطات مطبعية على الرغم من بذلنا
مع محاسب و/أو
ٍ
قصارى جهدنا ،وبالنظر إلى الطبيعة المتغيرة بسرعة في الظروف الحالية ،فيمكن أن تحدث تغييرات بعد وقت النشر والتي قد تؤثر على دقة المعلومات الواردة
في هذا المستند .تم تعديل هذه الوثيقة آخر مرة في  14كانون الثاني/يناير .2021
تمت الترجمة من
قبل:

