
 2022تعليمات تقديم االئتمان الضريبي لألسر العاملة لعام  
 

أو أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان   7300-763-360لطلب هذا المحتوى بتنسيق بديل أو بلغة بديلة، اتصل على الرقم 
DORWFTC@dor.wa.gov. ) بالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصيةTTY 711)، يرجى االتصال على الرقم . 

 
 1/30/23) المراجعة WFTCاالئتمان الضريبي لألسر العاملة ( 

 من يكون مؤهالً؟ 

 : 2022)، يجب أن تستوفي جميع المعايير التالية لعام WFTCللتأهل للحصول على االئتمان الضريبي لألسر العاملة ( 

  1040أو  1040قدمت أنت (أو زوجك / زوجتك إن أمكن) إقراًرا ضريبًيا فيدرالًيا (نموذج-SR .( 
 ) أنت (أو زوجك / زوجتك إن أمكن) تفي بمتطلبات ائتمان ضرائب الدخل المكتسبEITC  ،( قد تفي بمتطلبات ائتمان  أو

 ). ITINافع الضرائب الفردي ( )، ولكن قمت بالتقديم باستخدام رقم تعريف دEITCضرائب الدخل المكتسب (
  (أو عمر زوجك / زوجتك إن أمكن) عاًما أو أن يكون لديك طفل   65عاًما على األقل وأقل من  25يجب أن يكون عمرك أنت

 مؤهل. 
  يوًما على األقل (أكثر من نصف العام).   183يجب أن تكون قد عشت في واشنطن لمدة 
  أمكن) تلبية حدود إجمالي الدخل المعدل (يجب عليك أنت (وزوجك / زوجتك إنAGI :أدناه (  

 

 ) أقل من AGIيجب أن يكون إجمالي الدخل المعدل ( عدد األطفال المؤهلين  الحد األقصى لالئتمان 

 حالة التقديم: مفرد  حالة التقديم: متزوج   
 دوالًرا  16480 دوالرات  22610 0 دوالر  300
 دوالًرا  43492 دوالًرا  49622 1 دوالر  600
 دوالًرا  49399 دوالًرا  55529 2 دوالر  900

 دوالًرا  53057 دوالًرا  59187 3+ دوالر  1200
 

 ما الذي أحتاج إليه؟ 

 يرجى التأكد من حصولك على المعلومات التالية قبل تقديم الطلب: 

) والجداول المعمول بها أو نصوص  SR-1040أو  1040(نموذج   2022نسخة من إقرارك الضريبي الفيدرالي لعام   . 1
 مصلحة الضرائب.  

  1ستحتاج إلى معرفة دخلك من السطرz  1040أو  1040(النموذج   2022في إقرار الضرائب الفيدرالية لعام-SR.(  
ولزوجك  ) وتواريخ الميالد لك ITIN) أو رقم تعريف دافع الضرائب الفردي ( SSNاالسم القانوني ورقم الضمان االجتماعي ( . 2

) ولم تستلمه بعد، فحدد  ITINزوجتك إن أمكن وأي أطفال مؤهلين. إذا كنت تنتظر حالًيا رقم تعريف دافع الضرائب الفردي (  /
) من مصلحة الضرائب  ITINالذي ينص على "أنا في انتظار رقم تعريف دافع الضرائب الفردي (   2المربع في السؤال 

) حتى  WFTCلطفلي)." لن تتم معالجة طلبات االئتمان الضريبي لألسر العاملة ( (لنفسي و / أو لزوجي / زوجتي و / أو 
 ) أو تجديده من قِبل مصلحة الضرائب.  ITINتتلقى اإلدارة دليًال على إصدار رقم تعريف دافع الضرائب الفردي ( 

د خاص كعنوان بريدي، يجب  العنوان البريدي الحالي وعنوان السكن الحالي.  إذا كنت تستخدم صندوق بريد أو صندوق بري  . 3
عليك تزويد القسم بعنوان إقامتك الحالي. راجع قسم "اإلقامة" للحصول على تفاصيل حول ما يجب القيام به إذا لم يكن لديك 

 عنوان سكني.  
 رقم التوجيه المصرفي ورقم الحساب الخاص بك إذا كنت تختار اإليداع المباشر.   . 4
 إن وجد).  توقيع مقدم الطلب (أو زوجك / زوجتك . 5
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 متى أقدم الطلب؟

 أو قبل ذلك.  2023ديسمبر  31بختم بريد في  2022. يجب ختم طلبات 2022لعام  2023فبراير  1ابتداًء من 
 

 كيف أقدم الطلب؟ 

  عبر اإلنترنت عبر الموقعWorkingFamiliesCredit.wa.gov   
   :الطلبات الورقية متوفرة في 

o  :موقع الويبWorkingfamiliescredit.wa.gov   
o Local DOR field office  . 

 Bellingham - 1904 Humboldt Street 
 Bothell - 19800 North Creek Parkway Suite 101 
 Kent - 20819 72nd Ave South Suite 680 
 Port Angeles - 734 E First St Suite B 
 Richland - 1657 Fowler Street 
 Seattle - 2101 4th Ave Suite 1400 
 Spokane - 1330 N Washington Suite 5600 
 Tacoma - 3315 S 23rd St Suite 300 
 Tumwater - 6500 Linderson Way SW 
 Vancouver - 8008 NE 4th Plain Blvd Suite 320 
 Wenatchee - 630 N Chelan Ave Suite B3 
 Yakima - 3703 River Rd Suite 3 

  طلبات الورقية بالبريد إلى:  يجب إرسال ال 
o Washington State Department of Revenue 

Attn: Working Families Tax Credit Division 
PO Box 47481 

Olympia, WA 98504-7481 

 

A المعلومات الخاصة بك . 

 أدخل اسمك القانوني.  . 1
" (رقم تعريف دافع  ITINاجتماعي، أو المربع "" (رقم الضمان االجتماعي) إذا كان لديك رقم ضمان SSNحدد المربع " . 2

) الكامل الخاص  SSNالضرائب الفردي) إذا كان لديك رقم تعريف دافع الضرائب الفردي. أدخل رقم الضمان االجتماعي (
 ) الصالح في المساحة المتوفرة.  ITINبك أو رقم تعريف دافع الضرائب الفردي (

 لضرائب الفردي ( إذا كنت تنتظر حالًيا رقم تعريف دافع اITIN  من مصلحة الضرائب ولم تستلمه بعد، فال يزال (
بإمكانك إكمال الطلب.  إذا كان األمر كذلك، فحدد المربع الموجود في التطبيق الذي ينص على "أنا في انتظار رقم  

لي) حاليًا".  ) من مصلحة الضرائب (لنفسي و / أو لزوجي / زوجتي و / أو لطف ITINتعريف دافع الضرائب الفردي (
) حتى تتلقى اإلدارة دليًال على إصدار رقم تعريف دافع  WFTCلن تتم معالجة طلب االئتمان الضريبي لألسر العاملة (

 ) أو تجديده من قِبل مصلحة الضرائب. ITINالضرائب الفردي ( 
، يجب أن  1980أبريل  أدخل  تاريخ ميالدك بالتنسيق )الشهر  /اليوم  /العام  .(على سبيل المثال، إذا كان تاريخ ميالدك هو 15 . 3

 .  04/15/1980تسجله بالشكل  
إذا كان لديك هوية أو رخصة قيادة صادرة عن والية واشنطن، فقدم رقم رخصة القيادة أو رقم تعريف الوالية الصادر عن   . 4

 والية واشنطن في المربع المتوفر.  
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  ال يزال بإمكانك التأهل بدون رقم رخصة القيادة أو معرف الوالية الصادر عن والية واشنطون. سيساعدنا تقديم هذه
في تسريع عملية مراجعة الطلب. إذا لم يكن لديك رقم رخصة قيادة أو بطاقة هوية صادرة عن والية    المعلومات

ليس لدي أو ال أرغب في تقديم رقم  واشنطن، أو إذا كنت غير قادر على توفيرها بأي طريقة أخرى، فحدد المربع، "
 رخصة القيادة أو رقم الهوية الصادرة عن والية واشنطون". 

 ك البريدي الحالي.  أدخل عنوان  . 5
 أدخل رقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني.    . 6

 

B أسئلة اإلقامة . 

، فحدد المربع "نعم". إذا لم تكن  2022يوًما على األقل (أكثر من نصف العام) في عام  183إذا عشت في واشنطن لمدة  . 7
. فأنت غير مؤهل للحصول على  فتوقف هنا يوًما على األقل، فحدد المربع "ال". إذا حددت "ال"،  183تعيش في واشنطن لمدة 

 االئتمان. 

  يوًما. يجب أن يكون الفرد 183مالحظة: إذا كنت متزوًجا، يلزم أن يفي أحد الزوجين فقط بمتطلبات اإلقامة لمدة 
الذي يفي بمتطلبات اإلقامة هو مقدم الطلب األساسي. ال يمكن للزوج / الزوجة المقيم خارج الوالية أن يكون مقدم  

 الطلب األساسي. 

إذا كان عنوانك البريدي هو نفسه عنوان إقامتك األساسي الحالي، فحدد مربع "نعم". إذا كان عنوانك البريدي مختلفًا عن   . 8
 ". Cالي، فحدد مربع "ال". إذا كانت إجابتك "نعم"، يمكنك االنتقال إلى القسم "عنوان إقامتك األساسي الح

، فقم بتوفير عنوان سكنك األساسي الحالي في المساحة المتوفرة. إذا قدمت صندوق بريد  8إذا كانت إجابتك "ال" على السؤال   . 9
وتقديم عنوان سكنك األساسي في المساحة   8أو صندوق بريد خاًصا كعنوانك البريدي، يجب عليك تحديد "ال" للسؤال 

وحدد    8ني أساسي، فحدد "ال" للسؤال رقم المتوفرة. إذا كنت تعاني من حالة التشرد أو كنت غير قادر على تقديم عنوان سك
يرجى مالحظة أن اإلدارة قد تتصل بك للتحقق من   ".ليس لدي أو ال أرغب في تقديم عنوان لمحل إقامتي األساسيالمربع، "

م  ، يجب عليك تقديم عنوان سكني أساسي، أو التحقق من أنك تختار عد8استيفائك لمتطلبات اإلقامة. إذا حددت "ال" للسؤال 
 تقديم عنوان سكني أساسي حتى يكتمل طلبك.  

 

C أسئلة األهلية . 

 . 2022حدد المربع الذي يتطابق مع حالة التسجيل التي استخدمتها لتقديم إقرار ضريبة الدخل الفيدرالي لعام  . 10
، فحدد المربع  2022هل تستوفي جميع المتطلبات التالية؟  إذا كنت مؤهالً للحصول على ائتمان ضريبة الدخل الفيدرالي لعام  . 11

  فأنت غير مؤهل للحصول على االئتمان. فتوقف هنا. "نعم". إذا لم تكن مؤهالً، فحدد المربع "ال". إذا حددت المربع "ال"، 
 

 هالً أم ال، فراجع المتطلبات أدناه: إذا كنت ال تعرف ما إذا كنت مؤ
 ) يجب أن يكون إجمالي الدخل المعدلAGI أقل من:  2022من اإلقرار الفيدرالي لعام  11) من السطر 

 16480 ) دوالرات للمتزوجين اللذين يقدمون الطلبات معًا) إذا لم يكن لديك طفل مؤهل، 22610دوالًرا 
 43492 ) دوالًرا للمتزوجين اللذين يقدمون الطلبات معًا) إذا كان لديك طفل واحد مؤهل، 49622دوالًرا 
 49399 ) دوالًرا للمتزوجين اللذين يقدمون الطلبات معًا) إذا كان لديك طفالن مؤهالن، أو 55529دوالًرا 
  53057 ) ثة أطفال  دوالًرا للمتزوجين اللذين يقدمون الطلبات معًا) إذا كان لديك ثال 59187دوالًرا

 مؤهلين أو أكثر. 
 وزوجك / زوجتك إن أمكن) أطفال، يجب أن يكون عمرك (أو عمر زوجك / زوجتك، إن أمكن)  (  إذا لم يكن لديك

 . 2022عاًما في نهاية عام  64إلى  25من 
  دوالر.   10300إذا كان لديك أنت (أو زوجك / زوجتك إن أمكن) دخل استثماري، يجب أن يكون أقل من 
 2022لتالية ال تنطبق عليك في عام المواقف ا . 

  فيما يتعلق بالدخل األجنبي المكتسب. 2555لقد قدمت النموذج الفيدرالي ، 
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  .تمت مطالبتك أنت (أو زوجتك / زوجتك إن أمكن) بأنك طفل مؤهل لشخص آخر 
 رك معاًال  إذا لم يكن لديك أطفال مؤهلين، فقد تمت المطالبة بك أنت (أو زوجك / زوجتك إن أمكن) باعتبا

 لشخص آخر. 
  .تمت معاملتك أنت (أو زوجك / زوجتك إن أمكن) كأجنبي غير مقيم في الواليات المتحدة 
 ) أنت حالًيا في فترة عدم السماح للمطالبة بائتمان ضريبة الدخل الفيدراليEITC .( 

 

D معلومات الزوج / الزوجة . 
 . Eإذا لم يكن لديك زوج / زوجة أو شريك محلي، فانتقل إلى القسم 

 أدخل االسم القانوني للزوج / الزوجة / الشريك المنزلي.   . 12
" (رقم الضمان االجتماعي) إذا كان لدى زوجك / زوجتك / شريك المنزلي رقم ضمان اجتماعي، أو  SSNحدد المربع " . 13

أدخل رقم  . فردي) إذا كان لديه / لديها رقم تعريف دافع الضرائب الفردي" (رقم تعريف دافع الضرائب الITINالمربع "
) الصالح في المساحة  ITIN) الكامل الخاص به / بها أو رقم تعريف دافع الضرائب الفردي (SSNالضمان االجتماعي (

 المتوفرة.  
أدخل تاريخ ميالد الزوج / الزوجة / الشريك المنزلي بالتنسيق (الشهر / اليوم / العام). على سبيل المثال، إذا كان تاريخ ميالده   . 14

 .   04/15/1980، يجب أن تسجله بالشكل 1980أبريل  15ميالدها هو  /

 
E معلومات عن األطفال المؤهلين . 

سجلون األطفال من أجل الحصول على االئتمان المخصص لهم. يجب عليك تقديم جميع  هذا القسم مخصص فقط لمقدمي الطلبات الذين ي 
 إلى تأخير معالجة طلبك.   تقديم المعلومات  المعلومات المطلوبة أدناه لطفلك. قد يؤدي عدم

 من الذي يعتبر طفالً مؤهالً؟ 

يجب أن يفي الطفل المؤهل بمتطلبات األهلية ليتم تسجيله في طلبك. يجب أن يكون الطفل قريًبا لك، وأن يكون أقل من عمر معين، وأال  
 . 2022يتقدم بإقرار مشترك خاص به، وأن يكون قد عاش معك ألكثر من نصف عام 

 ال يعتبر الطفل  المؤهل  والمعال المسجلين في  إقرار الضرائب  الفيدرال ي الخاص  بك متماثلين ألغراض االئتمان الضريبي لألسر العاملة 
WFTC)  إذا كنت قادًرا على تسجيل فرد باعتباره معاالً في إقرار الضرائب الفيدرالي الخاص بك، فهذا ال يعني بالضرورة أنه يمكنك .(

) يفي بمتطلبات الطفل المؤهل  WFTCلعاملة (تسجيله كطفل مؤهل. يرجى التأكد من أن أي طفل تسجله في االئتمان الضريبي لألسر ا
 الموضحة أدناه. 

 

 العالقة 

يجب أن يكون الطفل المؤهل مرتبًطا بك بطريقة ما. يمكن أن يكون طفلك أو شقيقًا لك. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الطفل المؤهل  
حتضان، أو سليل أحد هؤالء، مثل الحفيد. قد يكون الطفل  ابنك (بما في ذلك األطفال بالتبني)، أو ابن الزوج / الزوجة، أو الطفل باال

المؤهل أيًضا شقيقك أو شقيقك من ناحية واحدة فقط أو شقيق بالتبني أو من نسل أحد هؤالء، مثل ابنة أختك أو ابن أختك. ال يمكنك  
 تسجيل زوجة / زوج طفلك كطفل مؤهل. 

 العمر 

أصغر منك (أو زوجك / زوجتك إن أمكن). إذا تم تسجيل الطفل  و   2022عاًما في نهاية عام  19يجب أن يكون الطفل المؤهل أقل من 
أصغر منك. إذا كان طفلك المؤهل معاقًا بشكل دائم  و  2022عاًما في نهاية عام  24المؤهل كطالب بدوام كامل، يجب أن يكون أقل من 

 ، فال يوجد شرط للعمر. 2022 وكامل في أي وقت في عام 

 يعتبر الطفل المؤهل قد بلغ إلى العمر الجديد في اليوم السابق لتاريخ ميالده.  حسابات العمر:
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تسجيل ابنتك  يمكنك. 1/1/2023عاًما في  18. يعتبر أنها وصلت إلى عمر 1/2/2004: تاريخ ميالد ابنتك هو 1مثال 
 .  2022عاًما) في نهاية عام  18عاًما ( 19كطفل مؤهل للحصول على االئتمان الضريبي لألسر العاملة ألنها كانت أقل من 

تسجيل   ال يمكنك. 12/30/2022عاًما في  19. يعتبر أنه قد وصل إلى عمر 31/12/2003: تاريخ ميالد ابنك هو 2مثال 
 . 2022عاًما ولم يكن طالًبا بدوام كامل في نهاية عام  19من  أقل يكن  ابنك على أنه طفل مؤهل ألنه لم

عاًما، وهو طالب بدوام كامل وغير متزوج، معك ومع زوجك / زوجتك. أنت تبلغ   20: يعيش أخوك البالغ من العمر 3مثال 
.  2022ًرا مشترًكا لعام عاًما. تقدم أنت وزوجك / زوجتك إقرا 21عاًما وزوجك / زوجتك يبلغ من العمر  18من العمر 

تسجيل أخيك كطفل مؤهل للحصول على االئتمان الضريبي لألسر العاملة ألن أخيك أصغر من زوجك / زوجتك. نظًرا   يمكنك
 ألنه أخوك، وطالب بدوام كامل، لم يقدم إقراًرا ضريبًيا مشترًكا، وكان يعيش معك، فإنه يفي بالمتطلبات ليكون طفلك المؤهل. 

عاًما، وهو طالب بدوام كامل وغير متزوج، معك ومع زوجك / زوجتك. أنت تبلغ   23ش أخوك البالغ من العمر : يعي 4مثال 
ال  . 2022عاًما. ستقدم أنت وزوجك / زوجتك إقراًرا مشترًكا لعام  21عاًما وزوجك / زوجتك يبلغ من العمر  18من العمر 

ريبي لألسر العاملة ألن أخيك ليس أصغر منك أو من زوجك /  تسجيل أخيك كطفل مؤهل للحصول على االئتمان الض يمكنك
زوجتك. على الرغم من أنه أخوك، وطالب بدوام كامل، وكان يعيش معك، ال يمكنك تسجيله ألنه ليس أصغر منك أو زوجك /  

 زوجتك.  

تسجيل   يمكنك ا وبشكل تام. عاًما يعيش معك بصفة دائمة. وهو غير متزوج ومعاق كلَي  24: ابن أختك البالغ من العمر  5مثال 
 ابن أختك للحصول على االئتمان الضريبي لألسر العاملة ألنه معاق كلًيا وبشكل تام، لذا فإن العمر ليس عامالً في تأهله. 

 المشترك  اإلقرار 

ما لم يتقدم فقط للمطالبة باسترداد ضريبة الدخل المقتطعة أو الضريبة   2022يكون الطفل المؤهل قد قدم إقراًرا مشترًكا لعام  أاليجب 
 المقدرة المدفوعة. 

دوالر سنوًيا معًا وليسا مطالبين بتقديم  10000عاًما ويعيشان معك. إنهما يكسبان  18: تبلغ ابنتك وزوجها من العمر 1مثال 
تسجيل ابنتك كطفل مؤهل للحصول على االئتمان الضريبي   مكنكيإقرار ضريبة الدخل الفيدرالي. وقد قررا عدم تقديم الطلب. 

عاًما وتعيش معك ولم تقدم إقراًرا مشترًكا مع زوجها. ال يمكنك تسجيل زوجة / زوج طفلك   19لألسر العاملة ألنها أقل من 
 كطفل مؤهل. 

ر سنوًيا معًا وليسا مطالبين بتقديم دوال  10000عاًما ويعيشان معك. وهما يكسبان  18: يبلغ ابنك وزوجته من العمر 2مثال 
تسجيل ابنك كطفل مؤهل للحصول   يمكنكإقرار ضريبة الدخل الفيدرالي. وقد قدما إقراًرا مشترًكا السترداد الضريبة المقتطعة. 

المقتطعة.   عاًما، ويعيش معك، وقّدم إقراًرا مشترًكا فقط السترداد الضريبة  19على ائتمان ضريبي لألسر العاملة ألنه أقل من 
 ال يمكنك تسجيل زوجة / زوج طفلك كطفل مؤهل. 

دوالر وليسا مطالبين بتقديم إقرار   10000عاًما ويعيشان معك. إنهما يكسبان  18: يبلغ حفيدك وزوجته من العمر 3مثال 
تسجيل حفيدك   يمكنكال ضريبة الدخل الفيدرالي. وقد قررا تقديم إقرار مشترك للمطالبة باالئتمان الضريبي للفرص األمريكية. 

 ألنهم يقدمون إقراًرا مشترًكا للمطالبة بائتمان، وليس فقط السترداد الضريبة المقتطعة.  

 

 اإلقامة  

، فال بد أن يكون قد  2022. إذا ُولد طفلك أو توفي في عام 2022يجب أن يكون الطفل المؤهل قد عاش معك ألكثر من نصف عام 
 .  2022ذي كان فيه على قيد الحياة في عام عاش معك ألكثر من نصف الوقت ال

سنوات. كان الطفل يعيش معك بشكل أساسي، وعاش مع    10: أنت وزوجك / زوجتك السابق لديك طفل يبلغ من العمر 1مثال 
  يمكنك زوجك / زوجتك السابق في عطلة نهاية األسبوع كل أسبوعين. نظًرا ألن الطفل عاش معك ألكثر من نصف العام،  

 فلك للحصول على االئتمان الضريبي لألسر العاملة. لن يكون زوجك / زوجتك السابق قادًرا على تسجيل الطفل. تسجيل ط
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أو أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان   7300-763-360لطلب هذا المحتوى بتنسيق بديل أو بلغة بديلة، اتصل على الرقم 
DORWFTC@dor.wa.gov. ) بالنسبة لمستخدمي أجهزة الهواتف النصيةTTY 711)، يرجى االتصال على الرقم . 
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. نظًرا ألن طفلك عاش  2022سبتمبر  1للعمل. جاء طفلك للعيش معك في  2022يناير   1: انتقلت إلى واشنطن في 2مثال 
تسجيله للحصول على االئتمان الضريبي   ال يمكنك )، 2022ديسمبر  31 -سبتمبر  1( 2022أشهر في عام  4معك فقط لمدة 

 للعائالت العاملة. 

تسجيل   بإمكانك، حتى وفاته. ال يزال 2022يناير  15، وكان في المستشفى من 2022فبراير  28: توفي طفلك في 3مثال 
ما ال يمكن ألي شخص آخر تسجيله. يتم التعامل مع  ، طال 2022الطفل للحصول على االئتمان الضريبي لألسر العاملة لعام 

إذا كان منزلك هو منزل الطفل ألكثر من   2022على أنه عاش معك ألكثر من نصف عام  2022الطفل الذي توفي في عام 
نزل  . ال يزال الوقت الذي تقضيه أنت أو طفلك بعيًدا عن الم2022نصف الوقت الذي كان فيه الطفل على قيد الحياة في عام 

 مؤقتًا بسبب ظروف خاصة، مثل المرض، يُحسب على أنه الوقت الذي يعيش فيه الطفل معك.  

 قواعد العامل الفاصل: 

قد يكون الطفل مؤهالً للحصول على ائتمان ضريبي لألسر العاملة ألكثر من متقدم واحد. ومع ذلك، ال يمكن تسجيل بالطفل إال من قبل  
الشخص إذا كان ذلك ممكًنا) كل عام. انظر أدناه للتعرف على قواعد العامل الفاصل لتحديد الشخص  شخص واحد (وزوج / زوجة هذا 
 الذي يمكنه تسجيل الطفل المؤهل. 

 إذا كان أحد  األشخاص  فقط هو  والد  الطفل، فسيتم التعامل مع الطفل على أنه الطفل المؤهل للوالد. 
  فيدرالًيا مشترًكا معًا وكان يمكنهما تسجيل الطفل كطفل مؤهل، فسيتم التعامل مع الطفل على أنه  إذا قدم الوالدان إقراًرا ضريبًيا

 الطفل المؤهل لكال الوالدين. 
   إذا لم يقدم الوالدان إقراًرا ضريبًيا فيدرالًيا مشترًكا معًا ولكن يمكن لكال الوالدين تسجيل الطفل في اإلقرار الضريبي الفيدرالي

لتعامل مع الطفل على أنه الطفل المؤهل للوالد الذي عاش معه الطفل لفترة أطول خالل العام. يجب أن يكون  لهما، فسيتم ا
يوًما على األقل. إذا كان الطفل يعيش مع كل من الوالدين لنفس القدر من الوقت، فسيتم  183الطفل قد عاش مع هذا الوالد لمدة 

 ) للعام.  AGIوالد الذي لديه إجمالي الدخل المعدل (التعامل مع الطفل باعتباره الطفل المؤهل لل 
   إذا لم يتمكن أي من الوالدين من تسجيل الطفل كطفل مؤهل، فسيتم التعامل مع الطفل على أنه الطفل المؤهل للشخص الذي يفي

 ) األعلى لهذا العام.  AGIبجميع متطلبات الطفل المؤهلة وكان لديه إجمالي الدخل المعدل (
 مكان أحد الوالدين تسجيل الطفل باعتباره طفًال مؤهًال ولكن لم يطالب أحد الوالدين بذلك، فسيتم التعامل مع الطفل  إذا كان بإ

) األعلى لهذا العام، ولكن فقط إذا كان إجمالي  AGIعلى أنه الطفل المؤهل للشخص الذي كان لديه إجمالي الدخل المعدل ( 
 ) ألي من والدي الطفل الذين يمكنهم تسجيل الطفل AGIإجمالي الدخل المعدل () لهذا الشخص أعلى من AGIالدخل المعدل (

عاًما، وغير متزوج،   25: تعيش أنت وابنك جيمي البالغ من العمر عامين مع والدتك طوال العام. وعمرك 1مثال 
  22000و ) لوالدتك هAGIدوالر. إجمالي الدخل المعدل ( 9000) الخاص بك هو AGIوإجمالي الدخل المعدل (

دوالر. يفي جيمي بمعايير العالقة والعمر واإلقامة واختبارات اإلقرار المشترك لك ولوالدتك. ومع ذلك، يمكن لشخص  
). إنه ليس طفًال مؤهًال ألي  WFTCواحد فقط أن يعامله كطفل مؤهل للمطالبة باالئتمان الضريبي لألسر العاملة ( 

اخترت عدم تسجيل جيمي كطفل مؤهل للحصول على االئتمان الضريبي لألسر  شخص آخر، بما في ذلك والده. إذا  
 ). WFTC)، يمكن لوالدتك معاملته كطفل مؤهل للمطالبة باالئتمان الضريبي لألسر العاملة ( WFTCالعاملة ( 

عاًما،  25سنوات، طفل أختك، مع والدتك طوال العام. وعمرك    7: تعيش أنت وابنة أختك البالغة من العمر 2مثال 
دوالر. دخلك الوحيد كان من وظيفة بدوام جزئي. إجمالي الدخل   9300) الخاص بك هو AGIوإجمالي الدخل المعدل (

دوالر. ودخلها الوحيد كان من وظيفتها. يقدم والدي ابنة أختك طلبهما معًا وإجمالي   15000) لوالدتك هو AGIالمعدل (
ر وال يعيشان معك أو مع طفلهما. تفي ابنة أختك بمعايير العالقة والعمر  دوال 9000) لهما أقل من  AGIالدخل المعدل (

واإلقامة واختبارات اإلقرار المشترك لك ولوالدتك. ومع ذلك، يمكن لوالدتك فقط التعامل معها كطفل مؤهل. وهذا ألن  
) الخاص بك، وهو  AGIدوالر، يزيد عن إجمالي الدخل المعدل ( 15000) لوالدتك، وهو AGIإجمالي الدخل المعدل (

 دوالر.   9300

 من طلب االئتمان الضريبي لألسر العاملة  Eإكمال القسم  . 15
   قم بتوفير عدد األطفال لديك. لن تتمكن من تسجيل أكثر من ثالثة أطفال للحصول على االئتمان. على سبيل المثال، إذا

 أطفال للحصول على االئتمان. 3ط إلى سرد " في السطر األول، ولكنك ستحتاج فق5أطفال، فقم بإدراج "  5كان لديك 
   أدرج االسم األول القانوني لطفلك (أطفالك) المؤهل. إذا كنت تسجل أكثر من طفل واحد، فقم بإدراج االسم األول لكل

 أطفال.  3طفل في األعمدة المنفصلة. ستتمكن من تسجيل ثالثة أطفال فقط. ال تقدم معلومات ألكثر من 
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أو أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان   7300-763-360لطلب هذا المحتوى بتنسيق بديل أو بلغة بديلة، اتصل على الرقم 
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 ول من االسم األوسط القانوني لطفلك (أطفالك) المؤهل. إذا لم يكن لديهم الحرف األول من االسم  قم بإدراج الحرف األ
 األوسط، فاترك هذا السطر فارًغا. 

  .أدرج اسم العائلة القانوني لطفلك (أطفالك) المؤهل. ال يلزم أن يتطابق اسم العائلة القانوني مع اسمك 
 أدخل  تاريخ )تواريخ (ميالد طفلك  )أطفالك (المؤهل  بتنسيق )الشهر  /اليوم  /العام .(على سبيل المثال،  إذا كان تاريخ 

 . 05/06/2005، فأدرج تاريخ ميالده على أنه 2005مايو  ميالد طفلك هو  6
 " حدد مربع االختيارSSN    (رقم الضمان االجتماعي)" إذا كان طفلك لديه رقم ضمان اجتماعي، أو مربع االختيار

"ITIN  دافع الضرائب الفردي ( (رقم تعريفITIN .إذا كان طفلك لديه رقم تعريف دافع الضرائب الفردي "(( 
 ) أدخل رقم الضمان االجتماعيSSN) الكامل الخاص بطفلك أو رقم تعريف دافع الضرائب الفردي (ITIN  الصالح في (

) لطفلك ولم تتلقه بعد، فال  ITINالفردي ( المساحة المتوفرة. إذا تقدمت بطلب للحصول على رقم تعريف دافع الضرائب 
 . 2يزال بإمكانك إكمال الطلب، ولكن يجب تحديد المربع في السؤال 

   .حدد مربع االختيار الذي يصف عن كثب كيف يرتبط طفلك (أطفالك) المؤهل بك 
o  من هؤالء، مثل  يشمل الطفل، أو الطفل بالتبني، أو الطفل باالحتضان، أو الطفل ابن الزوج / الزوجة أي سليل

 الحفيد. 
o  .يشمل األشقاء أو األشقاء من جهة واحدة أو الشقيق بالتبني أي من نسل هؤالء، مثل ابنة األخ أو ابن األخ 

   ،إذا كان طفلك قد عاش معك ألكثر من نصف العام، فحدد المربع "نعم". إذا لم يعيش طفلك معك ألكثر من نصف العام
 "ال"، فلن تتمكن من تسجيل الطفل للحصول على االئتمان الضريبي للعائالت العاملة. فحدد مربع "ال". إذا حددت 

   فحدد المربع "نعم". إذا لم يكن طفلك  2022أشهر تقويمية في عام  5إذا كان طفلك (أطفالك) طالًبا بدوام كامل لمدة أي ،
عاًما في نهاية عام   24ون طفلك أقل من ، فحدد مربع "ال". للتأهل كطالب، يجب أن يك2022(أطفالك) طالًبا في عام 

وأن يكون طالًبا بدوام كامل في مدرسة بها طاقم تدريس منتظم ودورة دراسية وهيئة طالبية منتظمة في المدرسة   2022
ة  ( مثال: المدرسة االبتدائية، أو المدرسة المتوسطة، أو المدرسة الثانوية، أو الكلية، أو المدرسة التجارية)؛ أو أخذ دور

 تدريبية في المزرعة بدوام كامل تقدمها مدرسة سبق وصفها.   
o  يعيش طفلك معك ويحضر كلية مجتمعية بدوام كامل. 1مثال :  

عاًما في أكتوبر. طفلك مؤهل كطالب ألنه يدرس في كلية   23ولم يكون متزوًجا ولم يتقدم بإقرار مشترك. بلغ  
 هاية العام. عاًما في ن  24مجتمعية بدوام كامل وكان أقل من  

o  يعيش طفلك معك ويحضر كلية مجتمعية بدوام كامل. ولم يكون متزوًجا ولم يتقدم بإقرار مشترك. بلغ 2مثال :
 . 2022في نهاية عام  24مؤهل كطالب ألنه لم يكن تحت سن  غيرعاًما في نوفمبر. طفلك  24

  فحدد مربع "نعم". إذا لم يكن معاقًا بشكل  2022إذا كان طفلك (أطفالك) معاقًا بشكل دائم وكامل خالل أي جزء من عام ،
 دائم وكامل، فحدد المربع "ال". يعتبر الشخص معاقًا بشكل دائم وكامل إذا كانت النقطتان التاليتان تسريان: 

o  ،و ال يمكنه المشاركة في أي نشاط مربح كبير بسبب حالة جسدية أو عقلية 
o ن المتوقع أن تستمر بشكل مستمر لمدة عام على األقل أو من  يقرر الطبيب المؤهل أن الحالة قد استمرت أو م

 المتوقع أن تؤدي إلى الوفاة 
 ) إذا سجلت طفلك (أطفالك) للحصول على ائتمان ضريبة الدخل المكتسبEITC  في إقرارك الضريبي الفيدرالي، فحدد (

)، فحدد مربع  EITCضرائب الدخل المكتسب (المربع "نعم". إذا لم تقم بتسجيل طفلك (أطفالك) للحصول على ائتمان  
 "ال". 

   إذا كان طفلك متزوًجا وقدم إقراًرا مشترًكا، فحدد مربع "نعم". إذا قدم طفلك إقراًرا مشترًكا، فال يمكنك تسجيله للحصول
 على هذا االئتمان. إذا لم يتقدم طفلك بإقرار مشترك، فحدد مربع "ال".  

F الدخل المكتسب . 
 

 . 2022من إقرارك الضريبي الفيدرالي لعام   SR -1040أو   1040من   1zالدوالر المدرج في السطر  أدخل المبلغ ب  . 16
 

 : 1040" في النموذج 1zمثال على "السطر 
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، فحدد مربع "نعم". إذا لم تقم بالتفصيل، فحدد المربع "ال"، وإذا لم  2022إذا قمت بتفصيل إقرارك الضريبي الفيدرالي لعام  . 17
 متأكًدا مما إذا كنت قد قمت بتفصيل إقرارك الفيدرالي بالتفصيل أم ال، فحدد مربع "لست متأكًدا". تكن 

. إذا لم يتم إكمال هذا  SR-1040أو  1040بالنموذج  Aإذا قمت بتفصيل إقرارك الضريبي، فستكون قد أكملت "الجدول 
،  2022ا إذا كنت قد قمت بتفصيل إقرارك الضريبي في عام الجدول، فهذا يعني أنك لم تقم بالتفصيل. إذا لم تكن متأكًدا مم

 فحدد مربع "لست متأكًدا". 
 

 
، فحدد المربع "نعم". إذا لم تنطبق عليك أي من هذه المواقف في عام  إذا انطبقت  عليك أي  من الحاالت التالية في  عام 2022 . 18

 ، فحدد المربع "ال". إذا لم تكن متأكًدا، فحدد مربع "لست متأكًدا". 2022
 

 تعريفات المواقف المحتملة  
 

؛ أو أنت عضو في شراكة تمارس  مقاول مستقلأو  كمالك وحيدتباشر التجارة أو األعمال التجارية  العاملون لحسابهم الخاص:
 .(عمل بدوام جزئي ؛ أو تعمل لحساب نفسك بطريقة أخرى (بما في ذلك تجارة أو عمل

 
بالنسبة للخدمات في  ): Schedule SEموظف من قبل الكنيسة وقدم جدول التوظيف الذاتي (رجل من رجال الدين أو 

.  Medicareولكن ال يتم اقتطاع ضرائب الضمان االجتماعي أو  W-2ممارسة مهام رجال الدين، يتلقى رجال الدين نموذج  
)، ضريبة العمل  1040جدول التوظيف الذاتي (نموذج عن طريق ملء   Medicareيجب عليهم دفع الضمان االجتماعي و 

 .الحر
 

)  2و( عضًوا في القوات المسلحة للواليات المتحدة، ) يجب أن تكون 1(تم توظيفه من قبل الجيش وحصل على أجر قتالي: 
كامل في شهر خدم خالله العضو في منطقة قتال معينة أو تم إدخاله إلى المستشفى  يجب أن يكون استحقاق التعويض مستحقًا بال

 بسبب الجروح أو المرض أو اإلصابة التي لحقت أثناء الخدمة في منطقة قتال معينة. 
 

الموظف القانوني مقاول مستقل يعتبر موظفًا   مع إقرارك الضريبي الفيدرالي: Cموظف في جهة تنظيمية وقدمت الجدول 
ألغراض االستقطاع الضريبي. يجب أن يستوفي الفرد معايير معينة ليتم اعتباره موظفًا قانونيًا. يمكن للموظفين القانونيين 

 عند تقديم اإلقرار الضريبي الفيدرالي.  Cأيًضا خصم النفقات المتعلقة بالعمل في الجدول 
 

 Cمثال على الجدول   
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عبارة عن مدفوعات يتم سدادها من   Medicaidمدفوعات اإلعفاء من برنامج : Medicaidدفعات اإلعفاء من برنامج 
الحكومة الفيدرالية إلى فرد يقدم رعاية طويلة األجل في المنزل لشخص كان سيتم وضعه في مؤسسة في مستشفى أو منشأة  

 تمريض أو منشأة رعاية متوسطة. 
 

مدفوعات اإلضراب عبارة عن دفعة تدفعها نقابة العمال للعمال المضربين عن العمل  إلضراب: حصلت على امتيازات ا
للمساعدة في تلبية احتياجاتهم األساسية أثناء اإلضراب، وغالًبا ما يكون ذلك من احتياطي خاص يُعرف باسم صندوق  

 اإلضراب. 
 

G كيف تريد الحصول على االئتمان الخاص بك؟ . 
تأكد من كتابة رقم  حدد "اإليداع المباشر" إذا كنت ترغب في إيداع االئتمان الضريبي لألسر العاملة مباشرةً في حسابك المصرفي. 

 التوجيه ورقم الحساب بشكل واضح ودقيق.  

 

 حدد "شيك بالبريد" إذا كنت ترغب في إرسال االئتمان الضريبي للعائالت العاملة إلى العنوان البريدي الذي قدمته.  

دائرة اإليرادات ليست مسؤولة عن الدفعة المفقودة إذا أدخلت معلومات حساب العنوان البريدي خاطئة أو عنوان بريدي خاطئ. إذا لم  
  A. تأكد من صحة عنوانك البريدي في القسم Aشيك إلى العنوان البريدي الذي قدمته في القسم يكتمل هذا القسم، فسيتم إرسال  

 ). 1(معلوماتك، الصفحة 
 

 

 

H المرفقات . 
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 1/30/23) المراجعة WFTCاالئتمان الضريبي لألسر العاملة ( 

والجداول المعمول بها) أو نصوص مصلحة   SR 1040أو   1040أرفق نسخة من إقرارك الضريبي الفيدرالي (النموذج الفيدرالي 
هو نموذج ضريبة الدخل الفيدرالي القياسي المستخدم لإلبالغ عن الدخل إلى   SR 1040أو  1040الضرائب. النموذج الفيدرالي 

للسنة. إذا  مصلحة الضرائب األمريكية والمطالبة بالتخفيضات واالئتمانات الضريبية، وحساب استرداد الضرائب أو فاتورة الضرائب 
كنت غير قادر على تقديم نسخة من إقرارك الضريبي الفيدرالي، يمكنك طلب نسخة من اإلقرار الضريبي الخاص بمصلحة الضرائب  

 والذي يلخص معلومات اإلرجاع ويتضمن الدخل اإلجمالي المعدل.   

 طلب نسخة عبر اإلنترنت: 

transcript-https://www.irs.gov/individuals/get 

 يمكنك أيًضا طلب نسخة عن طريق البريد عن طريق االتصال بخدمة النسخ اآللي للهاتف في مصلحة الضرائب على الرقم 
9946-908-800 

I اإلقرار والتوقيعات . 

يجب عليك أنت وزوجك / زوجتك، إن أمكن، التوقيع على الطلب للنظر في استرداد المبلغ. من خالل التوقيع على هذا الطلب، أنت  
 توافق على كل ما يلي: 

   .جميع المعلومات التي قدمتها صحيحة وحقيقية وكاملة 
   .يمكنك تقديم الوثائق الداعمة لجميع المعلومات الواردة في الطلب 
   اعتباًرا من تاريخ توقيعك على طلبك.   2022لقد قدمت إقراًرا بضريبة الدخل الفيدرالية لعام 
   .ال يتم تقديم الطلب نيابةً عن شخص متوفى 
  2022مبيعات التجزئة في والية واشنطن أو ضريبة االستخدام على السلع أو الخدمات المشتراة خالل عام لقد دفعت ضريبة  . 

قدم التاريخ الذي وقعت فيه أنتن (وزوجك / زوجتك إن أمكن) على الطلب بتنسيق الشهر / اليوم / العام. على سبيل المثال، إذا  
 ". 02/03/2023، فاكتب "2023فبراير   3وقعت على هذا الطلب في 

 

 

J معلومات المعد . 

 هذا القسم طوعي. 

) بنفسك، فحدد مربع "نعم". إذا قام شخص آخر بإعداد التطبيق  WFTCإذا أكملت طلب االئتمان الضريبي لألسر العاملة (  . 19
 نيابة عنك:نيابة عنك، فحدد المربع "ال". إذا حددت "ال"، فقم بتوفير المعلومات التالية للشخص الذي أكمل الطلب 

a .   اسم المعد ورقم هاتفه 
b .   إذا كان الشخص الذي أعد التطبيق هو مالك أو موظف في شركة تقوم بإعداد اإلقرارات الضريبية، فقم بتوفير اسم

 النشاط التجاري وعنوان البريد اإللكتروني للمعد. 
c . ) إذا كان الشخص الذي أعد الطلب لديه رقم التعريف الضريبي للمعدPTIN وفير هذا الرقم في المساحة  )، فقم بت

 المتوفرة.  
d . ) إذا تم إكمال هذا الطلب في موقع مساعدة ضريبة الدخل الطوعيةVITA  فحدد مربع "نعم" وقم بتوفير اسم الموقع ،(

 )، فحدد المربع "ال". VITAأدناه. إذا لم يتم إكمال هذا الطلب في أحد مواقع مساعدة ضريبة الدخل التطوعية (

 

K . المعلومات الديموغرافية 

 المعلومات الديموغرافية طوعية، لكنها ستساعد الهيئة التشريعية للوالية على تقييم فعالية برنامج االئتمان الضريبي لألسر العاملة.  
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أنت   إذا كنت أنت أو زوجتك أو طفلك (أطفالك) من أصل هسباني أو التيني أو إسباني، فحدد جميع المربعات السارية. إذا كنت . 20
أو زوجتك أو طفلك (أطفالك) من أصل هسباني أو التيني أو إسباني آخر، فضع عالمة على المربع "وصف" واكتب إجابتك  

في المساحة المتوفرة. إذا كنت تفضل عدم التصريح أنت أو زوجتك أو طفلك (أطفالك)، فحدد مربع "أفضل عدم اإلجابة"  
 لجميع األفراد المناسبين.  

اس التي تنطبق عليك أو على زوجتك أو طفلك (أطفالك). إذا حددت أمريكي من أصل هندي أو من سكان  حدد جميع األجن  . 21
أالسكا األصليين، فحدد "القبيلة" واكتب اسم القبيلة في المساحة المتوفرة. إذا كنت تفضل عدم التصريح أنت أو زوجتك أو  

 اد المناسبين. طفلك (أطفالك)، فحدد مربع "أفضل عدم اإلجابة" لجميع األفر
حدد كيف سمعت عن برنامج االعتماد الضريبي لألسر العاملة؟ حدد "موقع الويب" أو "وسائل التواصل االجتماعي" أو   . 22

 "مؤسسة أو وكالة أخرى" أو "الحوارات الشفهية مع اآلخرين" أو "غير ذلك".  
 "مالك منزل" أو "غير ذلك". . حدد "مستأجر" أو  2022حدد حالة السكن المناسبة في نهاية عام  . 23

 


