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في ضوء فيروس قانون المساعدة واإلغاثة واألمن االقتصادي 

/ الشيكات التحفيزية لتخفيف األثر االقتصادي المدفوعات -كورونا 

(19-الناتج عن فيروس كورونا )كوفيد

2020أبريل  16تم التحديث في 

يقدم القانون االتحادي للتخفيف من آثار فيروس كورونا )المسمى بقانون المساعدة واإلغاثة واألمن االقتصادي في ضوء 

( منح مالية لمعظم األشخاص الراشدين في الواليات المتحدة. وستقوم مصلحة ضريبة الدخل (CARES Act)فيروس كورونا 

امتك أو إيداعها في حسابك المصرفي. ويتعين على األشخاص الذين لم يقدموا األمريكية بإرسال المنح المالية على عنوان إق

اإلقرار الضريبي تقديم نموذج ضريبي للحصول على المنحة المالية. ذكرت مصلحة ضريبة الدخل األمريكية أن اإليداعات 

 .2020أبريل  13ستبدأ في  لمدفوعات األثر االقتصادي الفيدرالية اإللكترونية

التحذير من االحتيال!

تقدم معلوماتك الشخصية أو  فال يساورنا القلق بشأن مخاطر حدوث حاالت احتيال ونصب بشأن مدفوعات التحفيز القادمة.
تمأل أي طلب للحصول على  وال ه المنحة المالية.ه يمكنه تعجيل الحصول على هذإنقم حسابك المصرفي ألي شخص يقول ر

 المنحة المالية بشكل أسرع، فالنظام ال يعمل بهذه الطريقة.

تقوم مصلحة ضريبة الدخل األمريكية باالتصال بك أو إرسال رسالة نصية إليك أو مراسلتك عبر البريد اإللكتروني أو  لن
االتصال بك عبر وسائل التواصل االجتماعي لتطلب معلومات شخصية أو بيانات حساب مصرفي حتى فيما يتعلق بمدفوعات 

ئل البريد اإللكتروني التي تحتوي على مرفقات أو روابط تدعي أن لديها األثر االقتصادي، كما يجب أن تكون حذًرا من رسا
تنقر  الوتفتح رسائل بريد إلكتروني من هذا القبيل  ال معلومات خاصة بشأن مدفوعات األثر االقتصادي أو المبالغ المستردة.

 .للحصول على مزيد من المعلومات بشأن حاالت االحتيال IRS.govيمكنك زيارة  فوق تلك المرفقات أو الروابط.

التعليمات

على دفعة األثر االقتصادي الخاصة بك عن طريق ، فستحصل تلقائيًا 2019أو  2018إذا كنت قد قدمت اإلقرار الضريبي لعام 

اإليداع المباشر أو شيك وذلك على حسب الطريقة التي حددتها عند تقديمك السترداد أموالك خالل تلك السنوات 

 ولست بحاجة إلى فعل أي شيء. الضريبية،

لضمان االجتماعي أو مزايا التأمين ضد تحصل على مزايا ا، ولكنك 2019أو  2018إذا لم تكن قد قدمت اإلقرار الضريبي لعام 

أو  SSA-1099، فستحصل على نموذج ضريبي يسمى العجز في الضمان االجتماعي أو مزايا تقاعد موظفي السكك الحديدية

RRB-1099 ،إلى فعل  ولست بحاجة في يناير أو فبراير. وفي هذه الحالة، ستحصل تلقائيًا على الشيك التحفيزي الخاص بك

، فستحصل تلقائيًا على الشيك التحفيزي الخاص بك، ولست بحاجة إلى تحصل على دخل الضمان التكميليذا كنت إ أي شيء.

)انظر المالحظة الواردة أدناه إذا كنت قد بدأت للتو في الحصول على الضمان االجتماعي أو دخل الضمان  فعل أي شيء.

  .(2020التكميلي في عام 

دوالر  24,400دوالر ) 12,200التي يقل دخلها عن  األسر منخفضة الدخلقرار الضريبي، ملل إذا لم تكن مطالبًا بتقديم اإل

)المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة( أو المساعدة العامة أو  Reach Upلألزواج(، أو أن مصدر دخلك الوحيد هو برنامج 

 النموذج امأل ابة إلكترونية لتقدم من خاللها بياناتك.، فقد أنشأت مصلحة ضريبة الدخل األمريكية بوإعانة المحاربين القدامى

 المعلومات التي تحتاجها لملء النموذج: للحصول على الشيك التحفيزي الخاص بك. اإللكتروني

  وعنوان بريد إلكترونياالسم الكامل وعنوان البريد الحالي

https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
https://www.irs.gov/newsroom/irs-issues-warning-about-coronavirus-related-scams-watch-out-for-schemes-tied-to-economic-impact-payments
https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here


Vermont Legal Aid / Legal Services Vermont / vtlawhelp.org - Page 2 of 4

 تاريخ الميالد ورقم الضمان االجتماعي الساري المفعول
 رقم الحساب المصرفي ونوع الحساب ورقم التوجيه، إذا كان لديك حساب مصرفي
 ( رقم التعريف الشخصي لحماية الهويةIP PIN إذا حصلت على واحد من مصلحة ضريبة الدخل األمريكية في )

 وقت سابق هذا العام
 صة القيادة أو بطاقة الهوية الصادرة في الوالية، في حال توفرها لديكرخ
  عاًما يعيش معك وتعوله: االسم أو رقم الضمان االجتماعي أو رقم هوية دافع  17بالنسبة لكل طفل مستحق دون سن

 الضرائب الخاصة بالتبني وعالقته بك أو بزوجك

، ولم تقدم 2020في عام  ضمان االجتماعي أو دخل الضمان التكميليمستحقات الإذا كنت قد بدأت للتو في الحصول على 

، يمكنك استخدام نفس النموذج اإللكتروني للحصول على الشيك التحفيزي الخاص بك.2019أو  2018اإلقرار الضريبي لعام 

اعد بموجب التق )أي من المستفيدين من مزايا RRB-1099أو نموذج  SSA -1099كذلك، إذا كنت تحصل على نموذج 

ى تحصل عل( أو كنت الضمان االجتماعي أو التأمين ضد العجز في الضمان االجتماعي أو مزايا تقاعد موظفي السكك الحديدية

استخدام نفس النموذج عاًما يعيشون معك في المنزل، يمكنك  17، ولديك أطفال مؤهلون تحت سن دخل الضمان التكميلي

 دوالر لكل طفل. 500للمطالبة بالحصول على مبلغ  اإللكتروني

يمكنك  (،دوالر لألزواج 24،400دوالر أو  12,200)أي كان دخلك اإلجمالي أكلر من  إذا ُطلب منك تقديم اإلقرار الضريبي

إلعداد اإلقرار  Turbo Taxأو  IRS Free Fileبإعداد اإلقرار الضريبي ملل  استخدام إحدى الخدمات المجانية الخاصة

أحد معدي الضرائب المهنيين من خالل رارات ضريبة الدخل الورقية أو العلور على الضريبي وتقديمه. كذلك يمكنك تقديم إق

  هذا الدليل.

لتقديم اإلقرار الضريبي. وسيتم تقديم مدفوعات األثر االقتصادي حتى ديسمبر  2020يوليو  15تذكر أن لديك الفرصة حتى 

2020. 

بأي معلومات جديدة فور وصولها. vtlawhelp.orgسنقوم بتحديث صفحة الويب الخاصة بنا على 

 للحصول على مزيد من المعلومات. IRS.gov/coronavirusيمكنك الرجوع إلى 

وأجوبةأسئلة 

ما الذي يجب أن أعرفه عن االحتيال والخدع؟

يساورنا القلق بشأن خطر تعرضك للخدع الوقوع تحت طائلة المحتالين. ال أحد يستطيع أن يساعدك في الحصول على هذه 

يخبرك أنه سيساعدك في الحصول على المنحة  ال تعطي معلومات حسابك المصرفي ألي شخص المنحة المالية في وقت أقرب.

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن حاالت  IRS.govيمكنك زيارة  ية، فلن يفعل ذلك بل إنه سيحاول سرقتك.المال

 .لاالحتيا

كم تبلغ المنحة المالية؟

دوالر سنويًا أو األزواج الذين يتقدمون معًا والذين يقل دخلهم  75,000يحصل البالغون الذين يقل دخلهم اإلجمالي المعدل عن 

 17دوالر لكل طفل دون سن  500دوالر لكل شخص بالغ، باإلضافة إلى  1,200دوالر على  150.000اإلجمالي المعدّل عن 

 يعيش معك على نفقتك. عاًما

تنخفض قيمة الشيك التحفيزي الخاص باألشخاص الذين يزيد دخلهم عن ذلك. لن تحصل على أي منح مالية تحفيزية إذا كنت 

 دوالر. 198,000دوالر وكذلك األزواج الذين يجنون أكلر من  99,000تجني أكلر من 

 ؟من يمكنه الحصول على المنحة المالية التحفيزية تلقائيًا

  2019أو  2018أي شخص لديه رقم ضمان اجتماعي ساري قدم إقراره الضريبي لعام

https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://turbotax.intuit.com/stimulus-check/
https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf
https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf
https://vtlawhelp.org/coronavirus-economic-impact-stimulus-payments
https://www.irs.gov/newsroom/irs-issues-warning-about-coronavirus-related-scams-watch-out-for-schemes-tied-to-economic-impact-payments
https://www.irs.gov/newsroom/irs-issues-warning-about-coronavirus-related-scams-watch-out-for-schemes-tied-to-economic-impact-payments
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  أي شخص يتلقى مزايا الضمان االجتماعي أو دخل الضمان التكميلي أو التأمين ضد العجز في الضمان االجتماعي أو

د بدأت للتو في الحصول )انظر المالحظة الواردة أدناه إذا كنت ق يحصل على مزايا تقاعد موظفي السكك الحديدية.

 .(2020على الضمان االجتماعي أو دخل الضمان التكميلي في عام 

من يجب عليه تقديم مزيد من المعلومات إلى مصلحة ضريبة الدخل األمريكية للحصول على المنحة المالية؟

  الضمان ولم يحصل على أي مزايا تقاعد بموجب  2019أو  2018أي شخص لم يتقدم بإقرار ضريبي لعام

االجتماعي أو دخل الضمان التكميلي أو التأمين ضد العجز في الضمان االجتماعي أو تقاعد موظفي السكك الحديدية

  أي شخص يتلقى مزايا الضمان االجتماعي أو دخل الضمان التكميلي أو التأمين ضد العجز في الضمان االجتماعي

على نفقته. يجب عليك تقديم نموذج ضريبي للحصول على  عاًما يعيشون معه 17ولديه أطفال أو أحفاد تحت سن 

 دوالر لكل منهم. 500

  ولم يقدم 2020أي شخص بدأ للتو في الحصول على مزايا الضمان االجتماعي أو دخل الضمان التكميلي في عام ،

 2019أو  2018اإلقرار الضريبي لعام 

 امأل النموذج اإللكتروني الخاص بمصلحة ضريبة الدخل األمريكية.

  إذا لم تتمكن من الوصول إلى اإلنترنت، فسيتعين عليك تقديم إقرار ضريبي ورقة، علًما أن مصلحة ضريبة الدخل

 األمريكية ستستغرق وقتًا أطول لمعالجته.

رار الضريبي للحصول على المنحة المالية التحفيزية؟من يتوجب عليه تقديم اإلق

دوالر لألزواج(، يمكنك  24،400دوالر أو  12,200إذا ُطلب منك تقديم اإلقرار الضريبي )أي كان دخلك اإلجمالي أكلر من 

إلعداد اإلقرار  Turbo Taxأو  IRS Free Fileاستخدام إحدى الخدمات المجانية الخاصة بإعداد اإلقرار الضريبي ملل 

أحد معدي الضرائب المهنيين من خالل الضريبي وتقديمه. كذلك يمكنك تقديم إقرارات ضريبة الدخل الورقية أو العلور على 

  هذا الدليل.

لتقديم اإلقرار الضريبي. وسيتم تقديم مدفوعات األثر االقتصادي حتى ديسمبر  2020يوليو  15تذكر أن لديك الفرصة حتى 

2020. 

 ما هو الموعد النهائي لتقديم اإلقرار الضريبي؟

 .2020يوليو  15هو  2019الموعد النهائي لتقديم اإلقرار الضريبي لعام 

عبر اإلنترنت. IRS FreeFileدوالر أو أقل استخدام خدمة  69,000يمكن لألسر التي يبلغ دخلها 

يوليو للحصول على الشيك التحفيزي، فيمكنك الحصول على المنحة  15إذا فاتك الموعد النهائي لتقديم اإلقرار الضريبي في 

 .2020المالية كخصم ضريبي عند تقديم إقرارك الضريبي لعام 

من الذي لن يحصل على الشيك حتى في حالة تقديمه؟

  المعالون من جانب دافعي الضرائب اآلخرين، واألشخاص الذين يمكن مطالبتهم بصفتهم ُمعالين من جانب دافعي

 الضرائب اآلخرين، ويشمل ذلك معظم طالب الكليات.

 .المهاجرون الذين ليس لديهم أرقام ضمان اجتماعي سارية

o ضمان اجتماعي ساري، فلن تحصل  إذا لم يكن لدى أي شخص مدرج في النماذج الضريبية الخاصة بك رقم

على الشيك التحفيزي.

متى سأحصل على المال؟

تذكر مصلحة ضريبة الدخل األمريكية إنها تخطط لبدء إرسال المنحة المالية بحلول أواخر أبريل، لكن األمر قد يستغرق عدة 

 أسابيع.

https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://turbotax.intuit.com/stimulus-check/
https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf
https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf
https://vtlawhelp.org/coronavirus-taxes
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
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إلى أين سترسل مصلحة الضرائب المنحة المالية؟

غ الضرائب المستردة أو مزايا الضمان االجتماعي مباشرة في الحساب المصرفي الخاص بك، فسوف إذا كان يتم إيداع مبال

تودع مصلحة الضرائب المنحة المالية في نفس الحساب المصرفي. وإذا لم يكن األمر كذلك، ستقوم مصلحة ضريبة الدخل 

 و بيان مزايا الضمان االجتماعي الخاص بك.األمريكية بإرساله بالبريد إلى العنوان المدرج في أحدث نموذج ضريبي أ

مكان إقامتك مؤخًرا، فحِدّث عنوانك عن طريق القيام بأيِ مما يلي:غيرت إذا كنت قد 

  إذا لم تكن قد قدمته. 2019قم بتقديم ملف اإلقرار الضريبي لعام 

 قم بتقديم نموذج ت( غيير العنوانIRS form 8822 قد تستغرق مصلحة ضريبة الدخل األمريكية فترة تتراوح من .)

 أربعة إلى ستة أسابيع لمعالجة تغيير العنوان

 ( قم بتقديم طلب للحصول على مهلة تلقائيةIRS form 4868.مع تغيير العنوان )

هل يمكن سحب الشيك التحفيزي مني بسبب الدين؟

لن يخضع الشيك التحفيزي الخاص بك للمقاصة من جانب أي وكالة فيدرالية أو حكومية مع استلناء واحد: إعالة األطفال غير 

بمبلغ إعالة أطفال أو سيتم سحب الشيك التحفيزي الخاص بك الستيفاء الدين الخاص بإعالة  المدفوعة. )إذا كنت تعتقد أنك مدين

 األطفال، فاتصل بمكتب إعالة األطفال الكائن في واليتك لمعرفة المزيد من المعلومات.(

نيك إذا تلقيت إشعاًرا من أحد دائ االتصال بنايمكنك  ومع ذلك، لم يمدد الكونغرس هذا االستلناء ليشمل تحصيل الديون الخاصة.

أو من مصرفك بأنهم يحاولون الحصول على الشيك التحفيزي الخاص بك من خالل "إجراءات الحجز". يمكن أن نتولى الدفاع 

 مل معه قادًرا أيًضا على استخدام الشيك التحفيزيعنك وطلب عدم منحهم الشيك التحفيزي الخاص بك. قد يكون البنك الذي تتعا

الخاص بك لسداد رسوم السحب على المكشوف والرسوم المصرفية التي قد تكون مدينًا بها. اتصل بالمصرف الذي تتعامل معه 

 لمعرفة ما إذا كنت مدينًا بأي رسوم أو تكاليف واسأل عن كيفية استرداده لها.

ما أحصل عليه من مزايا؟ هل سيؤثر الشيك التحفيزي على

لن يتم احتساب المنحة المالية التحفيزية على أنها "دخل" ولن تؤدي إلى خفض ما تحصل عليه من مزايا دخل الضمان التكميلي 

)برنامج المساعدة  3SquaresVTأو السكن المدعوم أو برنامج ميديكيد )المعونة الطبية( أو برنامج  Reach Upأو برنامج 

الغذائية التكميلية( )كوبونات الطعام(. ولن يتم احتساب المنحة المالية أيًضا على أنها "مصدر دخل" طالما أنك تنفقها في 

 غضون عام.

. هل يتوجب علي رد المنحة 2020لقد سمعت أن هذه المنحة عبارة عن "سلفة" من مستردات الضرائب لعام 

 أعلى من العام الماضي؟ 2020ي عام المالية إذا كان دخلي ف

. ال توجد 2018أو  2019لن يتوجب عليك ذلك حيث تعتمد مصلحة ضريبة الدخل األمريكية على معلومات مستمدة من نماذج 

وعدد  2020عقوبة على الحصول على شيك بمبلغ يزيد على ما كان من المفترض أن تحصل عليه. إذا كان دخلك الفعلي لعام 

ستوجب حصولك على منحة مالية بمبلغ أكبر، فستدفع لك مصلحة ضريبة الدخل األمريكية المبلغ اإلضافي في عام المعالين ي

2021. 

لدي المزيد من األسئلة حول وضعي، فكيف يمكنني الحصول على المساعدة؟

( بوالية فيرمونت ITCLيمكن لقاطني والية فيرمونت االتصال بنا في مصلحة دافعي الضرائب من أصحاب الدخل المنخفض )

 .1-800-889-2047أو االتصال برقم  ملء النموذج الخاص بنامن خالل 

https://vtlawhelp.org/coronavirus-taxes
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-8822
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4868.pdf
https://vtlawhelp.org/how-we-can-help
https://vtlawhelp.org/vlh-intake

