
قدم 
إقراًرا 

ضريبيًا 
السترداد 

األموال

قد تكون مؤهًل للحصول على آالف الدوالرات في 
عائدك الضريبي عندما تطالب باالئتمان الفيدرالي 

لضريبة الدخل المكتسب أو ائتمان ضريبة األطفال أو 
ائتمان رعاية األطفال والمعالين. إذا كنت مؤهًل حديثًا 
للحصول على ائتمان ضريبي واحد أو أكثر هذا العام، 

فيمكنك الحصول على أموال أكثر مما قبل.

كيفية الحصول على ائتماناتك الضريبية:

انظر فيما إذا كنت مؤهًل1
  تعرف إلى المبلغ الذي قد تستلمه عبر

.TaxOutreach.org/TaxCredits

ابحث عن المساعدة الضريبية المجانية2
 تصفح GetYourRefund.org أو اتصل بالرقم 

9887-906-800، حتى إذا كنت ال تقدم إقراًرا ضريبيًا 
في المعتاد.

قدم إقراراتك الضريبية3 
 احصل على مساعدة مجانية لتقديم إقرارك الضريبي بحلول 

18 إبريل.

ما يجب إحضاره إلى موعد تقديم إقرارك الضريبي:
❏  بطاقة هوية سارية تحتوي على صورة

❏  بطاقة رقم الضمان االجتماعي أو خطاب التحقق من رقم الضمان 
االجتماعي أو رقم تعريف دافع الضرائب الفردي لكل فرد مسجل على 

إقرارك الضريبي

❏ نماذج W-2 أو 1099

1095-A نموذج ❏

❏  سجلت مدفوعات رعاية األطفال )في حال المطالبة باالئتمان الضريبي 
لرعاية األطفال والمعالين(

❏  أي إشعارات من دائرة اإليرادات الداخلية بما في ذلك خطاب دائرة 
اإليرادات الداخلية رقم 6419 ومدفوعات ائتمان ضرائب األطفال المسبقة

لمزيد من المعلومات، تصفح
 TaxOutreach.org/TaxCredits

أو اتصل بدائرة اإليرادات الداخلية على الرقم 
.1-800-829-1040

AR

http://TaxOutreach.org/TaxCredits
http://GetYourRefund.org
http://TaxOutreach.org/TaxCredits


تفاصيل األهلية الئتمان ضريبة الدخل المكتسب وائتمان ضريبة األطفال وائتمان رعاية األطفال والمعالين:

هل أنا 
مؤهل؟

للمرة األولى، سوف يتأهل 
عدد أكبر من الناس أكثر مما 
قبل للحصول على ائتمانات 

ضريبية فيدرالية ويمكنهم 
الحصول على المال في وقت 

تقديم اإلقرار الضريبي.

ائتمان ضريبة الدخل المكتسب: إذا 
كنت قد عملت في العام 2021، فقد 

تكون مؤهًل للحصول على ائتمان 
ضريبة الدخل المكتسب حتى إذا لم تكن 

قد فعلت ذلك في الماضي.

ائتمان ضريبة األطفال: تقريبًا كل عائلة 
لديها أطفال في المنزل مؤهلة للحصول 

على ائتمان ضريبة األطفال في العام 
2021. يمكنك الحصول على هذا 

االئتمان حتى إذا كنت متقاعًدا أو تعاني 
من إعاقة أو لم تكن مؤهًل في الماضي. 

قدم إقراًرا ضريبيًا للحصول على 
االئتمان الكامل حتى إذا كنت قد حصلت 

على مدفوعات ائتمان ضريبة األطفال 
مقدًما في العام 2021.

ائتمان رعاية األطفال والمعالين: تتأهل 
مليين العائلت التي تدفع تكاليف 

رعاية األطفال والكبار للحصول على 
ائتمان رعاية األطفال والمعالين. 

المساعدات العامة: المطالبة بهذه 
االئتمانات الضريبية لن تؤدي إلى 

تغيير أهليتك للحصول على المساعدات 
الفيدرالية مثل SNAP )قسائم 

الطعام( أو دخل الضمان االجتماعي 
أو Medicaid أو المساعدة النقدية أو 
اإلسكان الحكومي. إذا حفظت ائتمانك 

الضريبي، فلن يُحَسب ضمن حدود 
موارد/أصول برنامج المساعدات 

الممولة فيدراليًا لمدة 12 شهًرا بعد 
استلم المبلغ المسترد.

إذا لم يكن لديك أطفال، فيمكنك التأهل 
للحصول على ائتمان ضريبة الدخل 

المكتسب إذا:
 العمر

كنت تبلغ 19 عاًما وما فوق. ال يمكنك 
المطالبة باالئتمان إذا كنت طالبًا ألكثر من 5 
أشهر في 2021 وكان عمرك بين 19-23.

 دخل 2021:
كان دخلك أقل من 21,430 دوالًرا 

)27,380 دوالًرا إذا كنت متزوًجا(، يمكنك 
الحصول على ائتمان ضريبة الدخل المكتسب 

بمقدار يصل إلى 1,502 دوالًرا.

إذا لم تكن مواطنًا أمريكيًا، فيمكنك التأهل ألي من 
االئتمانات الضريبية الثلثة إذا:

  ائتمان ضريبة الدخل المكتسب: أنت وشريك حياتك 
وأي طفل مسجل على ائتمانك الضريبي لديه رقم ضمان 

اجتماعي ساٍر.

  ائتمان ضريبة األطفال: أي طفل مسجل على ائتمانك 
الضريبي لديه رقم ضمان اجتماعي، حتى إذا لم يكن 

لديك رقم ضمان اجتماعي.

  ائتمان رعاية األطفال والمعالين: أي طفل مسجل على 
ائتمانك الضريبي لديه رقم ضمان اجتماعي، حتى إذا لم 

يكن لديك رقم ضمان اجتماعي.

إذا كان لديك أطفال فيمكنك التأهل ألي من االئتمانات الضريبية الثلثة إذا:
 اإلقامة

كان أطفالك يقيمون معك ألكثر من نصف العام 2021.

العمر – ينبغي لألطفال أن:
  ائتمان ضريبة الدخل المكتسب: يبلغوا من العمر 18 عاًما أو أقل يوم 31 ديسمبر 2021 )يمكن أن يكون 

الطلب بدوام كامل دون 24 عاًما ويمكن لألطفال المعاقين إعاقة دائمة وتامة أن يكونوا في أي عمر(.

 ائتمان ضريبة األطفال: يبلغوا من العمر 17 عاًما أو أقل يوم 31 ديسمبر 2021.

 ائتمان رعاية األطفال والمعالين: 13 أو أقل في 31 ديسمبر 2021، أو معال ال يقدر على رعاية نفسه.

دخل 2021:
  فيما يخص ائتمان ضريبة األطفال، ال يوجد شرط للحد األدنى من الدخل للحصول على هذا االئتمان. يساوى 

ما يصل إلى 3,600 دوالر لألطفال بعمر 5 أعوام أو أقل، وما يصل إلى 3,000 دوالر لألطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و17 عاًما.

 فيما يخص ائتمان ضريبة الدخل المكتسب، ينبغي أن تكون أرباحك دون الحدود التالية:

ائتمان ضريبة الدخل 
المكتسب بما يصل إلى:

العاملون المتزوجون بدخل 
أقل من:

العاملون غير المتزوجين بدخل 
أقل من: عدد األطفال

3,618 دوالر 48,108 دوالر 42,158 دوالر طفل واحد

5,980 دوالر 53,865 دوالر 47,915 دوالر طفلن

6,728 دوالر 57,414 دوالر 51,464 دوالر 3 أطفال أو أكثر

 فيما يخص ائتمان رعاية األطفال والمعالين، يعتمد مبلغ المال الذي يمكنك استلمه على عدد األطفال في 
الرعاية ودخل أفراد المنزل والمبلغ الذي يجري إنفاقه على الرعاية.

الحد األقصى 
للئتمان الدخل

مبلغ نفقات الرعاية في 
العام 2021 عدد االطفال

4,000 دوالر 0 دوالر - 125,000 دوالر

ما يصل إلى 8,000 دوالر يختلفطفل واحد 125,000 - 183,000 دوالر

1,600 دوالر 183,000 دوالر - 400,000 دوالر

8.000 دوالر 0 دوالر - 125,000 دوالر

ما يصل إلى 16,000 دوالر يختلفطفلن 125,000 - 183,000 دوالر

3,200 دوالر 183,000 دوالر - 400,000 دوالر


