
www.legalaidnyc.org Page 1 of 3 Last updated April 19, 2020

النقد التحفیزي: 
)  االقتصادياإلنعاشحسوماتمدفوعات اآلثار االقتصادیة (

واإلغاثة واألمن االقتصادي لفیروس  المساعدةبموجب قانون
)CARES ACT(كورونا 

القانونیة، وال تحل إخالء المسؤولیة: تم إعداد ھذه الوثیقة اإلرشادیة من قبل جمعیة المساعدة القانونیة. ال تعد ھذه الوثیقة اإلرشادیة بمثابة المشورة 
ن تاریخ اإلعداد المذكور . المعلومات الواردة ھنا حدیثة اعتباراً مالفوائد، الضرائب و/أو متخصصي الھجرةاتفي ملفینالمتخصصالخبراءمحل مشورة 

.أدناه، وقد تكون عرضة للتغییر

؟)CARES ACTواإلغاثة واألمن االقتصادي لفیروس كورونا (ةقانون المساعدما ھو 
استجابة 2020تریلیون دوالر وافقت علیھ الحكومة الفیدرالیة في مارس 2یعد القانون قانون تحفیزي بمساعدات تبلغ قیمتھا 

. یحتوي القانون على أجزاء مختلفة منھا المساعدات المالیة لألفراد من خالل مدفوعات اآلثار االقتصادیة  19-لجائحة كوفید
. نعاش االقتصاديحسومات اإلالمعروفة أیضاً باسم 

)؟حسومات اإلنعاش االقتصاديما ھي مدفوعات اآلثار االقتصادیة (المعروفة باسم 
ضمن أمور أخرى، یساعد قانون المساعدة واإلغاثة واألمن االقتصادي لفیروس كورونا على تقدیم مدفوعات اآلثار االقتصادیة  

؛ للمتزوجین الذین  دوالر99001فوعات لألفراد الذین یقل دخلھم عن  وھي مدفوعات تقدم مرة واحدة من الحكومة. تقدم ھذه المد
. تحسب المبالغ من أقرب دوالر136501وألرباب العائالت الضریبیة الذین یقل دخلھم عن ؛ دوالر198001یقل دخلھم عن 

) وتقوم على الدخل اإلجمالي المعدل على ضرائبكم.  2018أو 2019عام (

من ھي الفئات المؤھلة (وغیر المؤھلة) للحصول على مدفوعات اآلثار االقتصادیة؟ 
للتوظیف، وأال تكونوا ) صالح حالیاً SSNمن أجل تلقي مدفوعات اآلثار االقتصادیة، یجب أن یكون لدیكم رقم ضمان اجتماعي (

عوائل على ضرائب شخص آخر.

فأنتم غیر مؤھلین.)، ITINفردي (ضریبةدافع  تعریفرقم إذا كان لدیكم 

ضریبي لدیكم  إقراریكون الفرد غیر مؤھل، حتى في حالة وجود رقم ضمان اجتماعي، إذا احتوى آخر :ملحوظة
). قد یؤثر ھذا لألسف على بعض من  ITINفردي (ضریبةدافع تعریفرقم ) على شریك لدیھ 2018أو 2019(

عائالت المھاجرین.

ماذا یجب علّي فعلھ؟
أي من التالي: ء إذا انطبق علیكم مدفوعات اآلثار االقتصادیة تلقائیاً دون الحاجة للقیام بشي ستصلك
(بدون شریك لدیھ رقم تعریف دافع ضریبة فردي على ضرائبكم)2019قدمتم إقرار ضریبي لعام •
ضرائبكم)(بدون شریك لدیھ رقم تعریف دافع ضریبة فردي على  2018قدمتم إقرار ضریبي لعام •
تتلقون مساعدات الضمان االجتماعي (شاملة التقاعد، اإلعاقة والناجین)•
)SSIتتلقون مساعدات دخل ضمان إضافي (•
تتلقون مساعدات التقاعد من السكك الحدیدیة، أو •
)C&Pإن كنتم من المحاربین القدامى أو من منتفعي مساعدات أو تقاعد المحاربین القدامى (•

یولیو 15، الزال بإمكانكم فعل ذلك اآلن. الموعد النھائي في 2019ونوا قد قدمتم اإلقرار الضریبي لعام إن لم تك: ملحوظة
ولكن یمكنكم فعل ذلك أیضاً بعد الموعد النھائي. حالما تقومون بتقدیم اإلقرار الضریبي، ستكونون مؤھلین لمدفوعات 2020

معاییر األھلیة المذكورة أعاله. اآلثار االقتصادیة بشكل تلقائي، إذا انطبقت علیكم
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بسبب انخفاض أو 2018أو 2019إن لم تكن لدیكم أي من المساعدات المذكورة أعاله ولم تقوموا بتقدیم اإلقرار الضریبي لعام 
عدم وجود دخل، یجب علیكم تقدیم طلب للحصول على مدفوعات اآلثار االقتصادیة.  

طلب للحصول على مدفوعات اآلثار االقتصادیة، یرجى زیارة الصفحة التالیة  لتقدیم
here-info-payment-enter-filers-/www.irs.gov/coronavirus/nonhttps:/

مبالغ صغیرة من الدخل بتقدیم إقرار ضریبي عادي وعدم استخدام  : یفضل أن یقوم األشخاص الذین یتقاضون ملحوظة
نظراً  ،اإلیرادات الداخلیةدائرة من (لیسوا من دافعي الضرائب) لإلقرارات الضریبیة غیر المقدمینالنموذج الخاص ب

إلمكانیة سماح اإلقرار الضریبي لھم بتلقي حسم ضریبي معین یزید على مدفوعات اآلثار االقتصادیة.  

عاماً؟ 17عمرتحت أبنائيماذا إن كان 
أو 2019عام لمدفوعات اآلثار االقتصادیة. إن قمتم بتقدیم اإلقرار الضریبي لدوالر500عاماً 17یضیف كل ابن تحت عمر 

دوالر 500، فلستم بحاجة إلى القیام بأي شيء للحصول على مبلغ لشروط أخرىبوجود أبنائكم كمعالین وكنتم مؤھلین 2018
إضافي لكل ابن. 

عاماً، فعلیك 17وتعول أطفال داخل منزلك تحت عمر 2018أو 2019في حال لم تقدم اإلقرارات الضریبیة الخاصة بك لعامي 
دوالر لكل طفل. 500لتحصل على مبلغ أو أن تقدم طلباً للحصول على مدفوعات األثار االقتصادیةتقدم إقرارك الضریبيإما أن 

ضمان  یجب باإلضافة إلى ذلك التأكد من عدم تقدیم األطفال كمعالین في النطاق الضریبي لشخص آخر، ویجب أن یحملوا أرقام 
) تباعاً. SSNاجتماعي (

المبلغ الذي سأحصل علیھ؟ ما ھو 
أو 2019یعتمد مبلغ مدفوعات اآلثار االقتصادیة على حجم عائلتكم ودخلكم بناء على اإلقرارات الضریبیة المقدمة ألحدث عام (

. یحصل األزواج بدون أبناء دوالر1200أو أقل على دوالر75000یحصل الفرد العازب بدون أبناء ودخل یساوي ). 2018
112500دخل یساوي على دافع الضرائب. یحصل رب العائلة دوالر2400أو أقل على دوالر150000خلھم ممن یساوي د

من الدخل لجمیع مستویات الدخل  دوالر100لكل دوالر5. لكن یقلل مبلغ الخصم بقیمة دوالر1200أو أقل على دوالر
ة لمدفوعات اآلثار االقتصادیة.  إضافیدوالر500عاماً 17المذكورة. یضیف كل ابن معال تحت عمر 

متى سأحصل على مدفوعات اآلثار االقتصادیة؟
. قد یبدأ بعض األشخاص 2019أبریل 14في الدفعات األولى بعض األشخاص ال نعلم متى سیصل ھذا المبلغ لكل شخص. تلقي

الضریبي المعلن؛ وإال قد یستغرق األمر أسابیع أو أشھر لكي في تلق أموالھم اآلن، في حال إضافتھم لمعلوماتھم البنكیة في اإلقرار 
.2020سبتمبر تلك المبالغ في أواخربعض األشخاص على سیحصل. تصل المبالغ المالیة 

رقم تعریف دافع إقرار ضریبي مشترك، ولكن أحدنا فقط لدیھ رقم ضمان اجتماعي واآلخر لدیھ ماذا إن كنت قدمت أنا وشریكي  
؟ضریبة فردي

إلى إقرار منفصل للمتزوجین، لكي یتمكن الشریك الحاصل على  2020یولیو 15من الممكن أن تقوموا بتعدیل الضرائب قبل 
الدخل المشترك  تجاوز رقم ضمان اجتماعي من الحصول على مدفوعات اآلثار االقتصادیة، في حال عدم زیادة دخلھم عن 

.  بأسعار معقولة بشكل دائمفي المنطقة ذات الصلةل وحدة سكنیة مؤجرة٪ من متوسط الدخل لك60٪ من 140بمقدارألسرتھم
یصعب علیكم تعدیل ضرائبكم. س، 2020یولیو 15بعد 

ھل أنا مطالب بسداد مدفوعات اآلثار االقتصادیة؟ 
ال. إن مدفوعات األثار االقتصادیة ھي رصید ضریبة مقدم ال یختصم مستقبالً. طالما تلقیتم المبلغ بشكل سلیم فأنتم غیر مطالبون 

بسداده. ال یتم خصم المبلغ من أي مخصصات أخرى.  

ھل ستتسبب مدفوعات اآلثار االقتصادیة في أضرار بخصوص أغراض الھجرة أو تجعلني عالة على الدولة؟
ال. ال تؤثر مدفوعات اآلثار االقتصادیة على أغراض احتساب المھاجرین عالة على الدولة فیما یخص الھجرة. طالما تلقیتم المبلغ 

بشكل صحیح، فلن یكون لھ أي تبعات سلبیة.
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المساعدات الحكومیة؟ ھل ستقلل مدفوعات اآلثار االقتصادیة من تقلیل المستوى أو جعلي غیر مؤھل للحصول على أي من 
ال. تعتبر مدفوعات اآلثار االقتصادیة نوع من االسترداد الضریبي الذي یتم مرة واحدة. ال یتم اعتبارھا كدخل فیما یخص 

، دخل الضمان التكمیلي )SNAPالمساعدات الحكومیة التي تشمل المساعدة العامة، میدیكید، برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة (
)SSI ،( 8القسم) وھیئة اإلسكان بمدینة نیویوركNYCHA .(

دوالر3000(لألفراد) أو دوالر2000بالنسبة لدخل الضمان التكمیلي، فإن المبلغ ال یؤثر ضد الحد األقصى للموارد والذي یبلغ 
3000(دوالر2000یبلغ شھر. بالنسبة للمساعدة العامة، فإنھ ال یؤثر على الحد األقصى للموارد الذي  12(لألزواج) لمدة 

عاماً) لمدة شھرین من شھر االستحقاق.60لمن یبلغ من العمر أكثر من دوالر

ھل یمكن تحصیل مدفوعات اآلثار االقتصادیة؟
مر نسبي. إن مدفوعات اآلثار االقتصادیة محمیة من التحصیل فیما یخص قروض الدارسة الفیدرالیة والضرائب غیر المحصلة، األ

ولكن یمكن الحجز على األموال في حالة وجود متأخرات لنفقة األطفال. أعلن المدعي العام لوالیة نیویورك أن مدفوعات اآلثار  
الدیون الخاصة.  االقتصادیة معفاة من الحجز لدفع 

ماذا یحدث في حالة استقبالي لمدفوعات اآلثار االقتصادیة عن طریق الخطأ رغم أني غیر مؤھل للحصول علیھا؟
دائرة أعلنت في حالة تلقیكم لمدفوعات اآلثار االقتصادیة بالرغم من عدم تأھلكم لذلك بسبب زیادة دخلكم عن الحد المعین، 

ھا لن تحاول استرداد ھذه المبالغ. ولكن إن تلقیتم المبالغ وكنتم غیر مؤھلین بسبب وضع الھجرة، فإن  ) أنIRS(اإلیرادات الداخلیة
مدى تأثیر ذلك على وضع الھجرة الخاص بكم غیر واضح.  


