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كثيرة  وأنواع  للكلية  األموال  عديدة الدخار  توجد طرق  أسرة.  لكل  المالية  للخطة  بالنسبة  هاًما  أمًرا  الكلية  ادخارات  تعتبر 
مختلفة من حسابات االدخارات للكلية. يقدم لك برنامج التوفير للكلية فرصة فتح واحد من خيارات حسابات االدخار للكلية 

االثنين والذي يمكن ربطه بحساب المنحة التعليمية الخاص بطفلك: 

التوفير  برنامج  الُمقدمة من  المعينة والفوائد  الميزات  تتوفر  للكلية. ومع ذلك،  الوحيدة لالدخار  الطرق  هذه ليست فقط 
للكلية لحسابات االدخار للكلية لهذين الخيارين فقط.

ال تقدم منظمة )NYC Kids RISE( المشورة بخصوص االستثمار أو توصي بأي نوع معين من حسابات االدخار للكلية. تختلف 
في  ترغب  قد  االستثمار.  أو  االدخار  قبل  بك  الخاصة  الظروف  مراعاة  عليك  فيجب  األخرى،  عن  أسرة  لكل  المالية  الظروف 
استكشاف بدائل أخرى، مثل خطط 529 الُمقدمة من واليات أخرى وحسابات االدخار التي تقدمها مصارف أخرى، لكي ترى ما 

إذا قد يكونوا مناسبين أكثر لك وألسرتك. 

عندما تستكشف خيارات الحسابات الدخارات الكلية تلك، فنحن نشجعك لتصبح على دراية بنوعين من الحسابات الرئيسية: 
حساب 529 وحساب مصرفي. أدناه يوجد مخطط بأكثر األسئلة شيوًعا قد تطرحها بخصوص هذين النوعين من الحسابات.¹

¹  تنطبق هذه المعلومات على الحسابات التي يمكنك ربطها بحساب المنحة التعليمية لطفلك. كما تنطبق أيًضا على خطط 529 أخرى 
وحسابات مصرفية قد تجدها بنفسك.

أسئلة وأجوبة بخصوص خيارات حساب االدخار للكلية
اختيار الحساب الذي يناسبك ويناسب أسرتك

افتح حساب االدخار للكلية 
الخاص بك وقم بربطه

nyckidsrise.org

الثانية: اللبنة 

12 أي حساب خطة مباشرة لبرنامج التوفير للكلية 
529 في والية نيويورك )وهو نوع من حسابات 

االستثمار التي تم إنشاؤها خصيًصا لمساعدة 
األسر في ادخار األموال للكلية والتدريب المهني(

حساب بنك AMALGAMATED للتوفير للكلية.
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ادخارات الكلية 101: حسابات 529 في مقابل الحسابات المصرفية

حساب ادخارات مصرفية2حساب 529األسئلة
حساب 529 هو نوع من حسابات 1( ما المقصود به؟   •

االستثمار التي تم إنشاؤها خصيًصا 
لمساعدة األسر في ادخار األموال 

للكلية والتدريب المهني.
يتم استثمار حسابات منح بلدية   •

مدينة نيويورك في حساب 529.
يمكن أن تتزايد األموال في حساب   •

529 بمرور الوقت، ولكن يمكن 
أن تفقد القيمة أيًضا. 

بالنسبة لألموال المتزايدة في   •
هذا الحساب تكون معفية من 

الضرائب، وكذلك األرباح تكون 
معفية من الضرائب عند السحب 
إذا ما استُخدمت لنفقات التعليم 

العالي المؤهلة.
كما أن لدى العديد من الواليات   •

خصومات أو اعتمادات ضريبية على 
الودائع في حسابات 529.

يتيح وجود حساب ادخارات في مصرف   •
لألسر االدخار بشكل آمن في مؤسسة 

مالية مؤمنة.
كما يمكن الحصول على فائدة على   •

األموال التي تم إيداعها في هذا 
الحساب. الفائدة خاضعة للضريبة.

يتم التأمين على الودائع في حساب   •
االدخارات هذه من قبِل المؤسسة 

 )FDIC( االتحادية للتأمين على الودائع
لما يصل إلى 250.000 دوالر أمريكي.3

2(  كيف يمكنني استخدام األموال في 
هذا الحساب؟

يمكن استخدام االدخارات »لنفقات   •
التعليم العالي« في المؤسسات 

التعليمية المؤهلة. 
تشمل هذه النفقات، رسوم التعليم   •

والنفقات والكتب والمستلزمات 
واألجهزة المطلوبة للتسجيل أو 

الحضور؛ نفقات حجرة ولوحة 
معينة؛ ونفقات معينة للتالميذ ذوي 

االحتياجات الخاصة4
يمكن استخدام األموال في هذا   •

الحساب في معظم الكليات 
والجامعات ومدارس الدراسات 

العليا وبرامج التدريب المهني في 
الواليات المتحدة، وبعض من الكليات 

والجامعات والمدارس الدولية أيًضا5
يمكن العثور على قائمة حالية   •

بالمؤسسات التعليمية المؤهلة عبر 
https://fafsa.ed.gov/ اإلنترنت على

.FAFSA/app/schoolSearch

الغرض من هذا النوع من الحساب   •
هو التعليم الجامعي للطفل وليس 

ألغراض أخرى. 
ومع ذلك، ال توجد قيود رسمية   •
على كيفية استخدام االدخارات 

في هذا الحساب.

3(  ماذا لو كنت بحاجة إلى المال لنفقات 
ليس لها عالقة بتعليم طفلي؟ على 
سبيل المثال، ماذا لو كان طفلي ال 

يذهب إلى الكلية؟

يمكنك سحب ادخاراتك من   •
الحساب ألي سبب. 

ولكن، إذا استخدم هذا المال ألي   •
شيء آخر غير نفقات التعليم العالي 

المؤهلة، قد يتم فرض ضريبة على 
جزء من األرباح من المسحوبات كدخل 

عادي وقد تتكبد األسر عقوبة ضريبية 
بنسبة %10 على األرباح.6

توجد 529 سياسة تختلف   •
من والية ألخرى.

على سبيل المثال، في بعض الواليات،   •
قد ال يُستخدم السحب لنفقات 

التعليم العالي المؤهلة أو أن التغيير 
من خطة 529 ألحد الواليات إلى خطة 

529 ألحد الواليات األخرى قد يؤدي 
إلى فرض ضرائب أو عواقب أخرى.
يمكنك التحقق من موقع الويب   •

لخطة 529 المعينة للحصول 
على المعلومات.

يمكنك سحب أموال من هذا الحساب   •
ألي سبب دون دفع نفقة أو عقوبة. 



حساب ادخارات مصرفية2حساب 529األسئلة
تزيد األموال في الحساب من الضرائب 4(  ما هي الفوائد الضريبية لهذا الحساب؟  •

االتحادية أو ضرائب الوالية المؤجلة، 
بمعنى أن األرباح ال تحسب ضمن 

الدخل الخاضع للضريبة.
كما أن لدى العديد من الواليات   •
خصومات أو اعتمادات ضريبية 

لخطط 7.529

ال يوجد.   •

5(  كيف يمكنني فتح مثل هذا النوع 
من الحساب؟

تحقق من موقع الويب لخطة 529   •
المعينة للحصول على معلومات حول 

كيفية فتح حساب. 

تواصل مع المصرف المعين   •
للحصول على معلومات حول 

كيفية فتح حساب.

6(  هل يمكنني تحويل األموال إلى طفل 
مختلف إذا قرر طفلي عدم الذهاب 

إلى الكلية؟

نعم، يمكنك عادًة تغيير المستفيد   •
من هذا الحساب إلى »فرد من أفراد 
األسرة« للمستفيد، والذي يتضمن:
-  ابن أو ابنة أو ابن الزوج )الزوجة( 

أو ابنة الزوج )الزوجة( أو قريب؛
-  أخ أو أخت أو أخ غير شقيق 

أو أخت غير شقيقة؛
-  األب أو األم أو سلف ألي منهما؛

-  زوج األم أو زوجة األب؛
-  ابن أو ابنة ألخ أو أخت؛
-  أخ أو أخت لألب أو األم؛

-  زوج االبنة أو زوجة االبن أو أب 
الزوجة )الزوج( أو أم الزوجة )الزوج( 

أو أخ الزوج أو أخت الزوجة؛
-  زوج )زوجة( المستفيد أو 
زوج )زوجة( أي من األفراد 

الموضحين أعاله؛ أو
-  ابن )ابنة( عم من الدرجة 

األولى للمستفيد.

كونك مالك لهذا النوع من الحساب،   •
يمكنك استخدام األموال ألي 

طفل أو غرض.

7(  هل من الممكن أن يؤثر االدخار في هذا 
الحساب على أهلية الطفل للحصول 

على المساعدة المالية االتحادية أو من 
الوالية )وفًقا لقواعد المساعدة المالية 

الحالية، والذي قد تتغير بمرور الوقت(؟ 

نعم، من الممكن  •
إذا كان دخل أسرتك أقل من   •

50.000 دوالر أمريكي، فإن االدخار 
في هذا الحساب لن يؤثر عادًة 

على أهلية طفلك للحصول على 
المساعدة المالية الفدرالية. 

إذا كان دخل أسرتك أكبر من   •
50.000 دوالر، فإن جزءاً صغيراً 

فقط من االدخارات في هذا الحساب 
سيتم احتسابه للحصول على أهلية 

المساعدة المالية االتحادية
قد تتغير هذه اإلجابات في السنوات   •

المقبلة. للحصول على مزيد من 
المعلومات التفصيلية بخصوص 

 هذا السؤال، تفضل بزيارة
.nyckidsrise.org/financial-aid

نعم، من الممكن  •
إذا كان دخل أسرتك أقل من   •

50.000 دوالر أمريكي، فإن االدخار 
في هذا الحساب لن يؤثر عادًة على 

أهلية طفلك للحصول على المساعدة 
المالية االتحادية. 

إذا كان دخل أسرتك أكبر من   •
50.000 دوالر، فإن جزءاً صغيراً 

فقط من االدخارات في هذا الحساب 
سيتم احتسابه للحصول على أهلية 

المساعدة المالية االتحادية.
قد تتغير هذه اإلجابات في السنوات   •

المقبلة. للحصول على مزيد من 
المعلومات التفصيلية بخصوص 

 هذا السؤال، تفضل بزيارة
.nyckidsrise.org/financial-aid

8(  هل من الممكن أن تتأثر أهليتي 
للحصول على اإلعانات العامة باألموال 

المدخرة في هذا النوع من الحساب؟

نعم، من الممكن  •
nyckidsrise.org/ تفضل بزيارة  •

public-benefits للعثور على مزيد 
من المعلومات حول تأثيرات 

اإلعانات العامة. 
للحصول على الدعم، اتصل بمنظمة   •

 833-KID-RISE على NYC Kids RISE
.)833-543-7473(

نعم، من الممكن  •
nyckidsrise.org/ تفضل بزيارة  •

public-benefits للعثور على 
مزيد من المعلومات حول 

تأثيرات اإلعانات العامة.
للحصول على الدعم، اتصل بمنظمة   •

 833-KID-RISE على NYC Kids RISE
.)833-543-7473(



²  إن حساب االدخارات المصرفية المبينة في هذا الجدول ليس كقانون العطاية الموحد للقاصرين )UGMA( وحساب التحويالت الموحد للقاصرين 
)UTMA(، والمشار إليه عادًة بـ "الحسابات الوصائية" والتي تمثل عمليات ائتمان قابلة لإللغاء ولها قواعد وتأثيرات مختلفة. 

3  الحد القياسي لتغطية تأمين الودائع هو 250.000 دوالر أمريكي لكل مودع، لكل مصرف مؤمن عليه من قبِل المؤسسة االتحادية للتأمين على 

الودائع )FDIC(، لكل فئة امتالك. بالنسبة للودائع الموجودة في فئات امتالك مختلفة يتم التأمين عليها بشكل منفصل، لما يصل على األقل إلى 
250.000 دوالر أمريكي، حتى وإن كان يتم االحتفاظ بها في نفس المصرف.

4  يشمل هذا معدات تكيفية مثل أجهزة الكمبيوتر أو الكتب المدرسية المعدلة.

5  باإلضافة إلى ذلك، بسبب التغييرات في قانون الضرائب الحالي، يمكن سحب لما يصل إلى 10.000 دوالر أمريكي كل عام من حسابات 529 لدفع 

رسوم التعليم اإلبتدائي أو الثانوي )K-12( للطفل.
6  على سبيل المثال، إذا كان الحساب بقيمة 320 دوال أمريكي، يتم اكتساب فائدة بقيمة 20 دوالر أمريكي، قد تخضع فقط الفائدة المكتسبة 

)20 دوالرأمريكي( للضريبة االتحادية وضريبة الوالية )تختلف المعدالت بشكل فردي( وعقوبة اتحادية بقيمة %10 )والتي قد تكون بقيمة 2 
دوالر أمريكي( 

7  قد تخضع الخصومات الضريبية للوالية لالسترداد في ظروف معينة مثل التغيير إلى خطة 529 والية أخرى أو عمليات السحب غير المؤهلة.

8  طالما أن المستفيد من الحساب هو طفل أو طفل الزوج )الزوجة( أو حفيد أو حفيد الزوج )الزوجة( لصاحب الحساب الذي يقدم لإلفالس.  مالحظة:  

بالنسبة لطفل التبني بشكل قانوني أو الطفل بالرضاعة يتم التعامل معه على أنه طفل تربطة قرابة دم.
9  طالما أن المستفيد من الحساب هو طفل أو طفل الزوج )الزوجة( أو حفيد أو حفيد الزوج )الزوجة( لصاحب الحساب الذي يقدم لإلفالس.  مالحظة:  

بالنسبة لطفل التبني بشكل قانوني أو الطفل بالرضاعة يتم التعامل معه على أنه طفل تربطة قرابة دم.
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9(  هل توجد أي رسوم أو عقوبات لسحب 

أموالي من الحساب؟ 
تحقق من المواد الُمفصح عنها   •

للخطة 529 للحصول على مزيد من 
المعلومات بخصوص أي نفقات 

إذا كنت تستخدم االدخارات لديك 
للتعليم العالي. 

إذا كانت األموال ال تُستخدم للتعليم   •
العالي، يمكنك دفع ضريبة الدخل 
المحلية وضريبة الوالية والضريبة 
االتحادية باإلضافة إلى 10% عقوبة 

ضريبة اتحادية، ولكن فقط على 
الفائدة المكتسبة )ليست على 

جميع االدخارات في حسابك(.
قد تحتاج أيًضا إلى سداد قيمة   •

الخصومات الضريبية للوالية 
التي اتُخذت سابًقا.

تواصل مع المصرف للحصول على   •
معلومات حول أي نفقات تُفرض على 

السحب من االدخارات الخاصة بك.

10(  ما مدى أمان األموال المحفوظة 
في هذا الحساب؟

يمكن أن يزداد المال الذي تستثمره   •
بمرور الوقت، ولكن يمكنك أيًضا 

أن تخسر المال على حسب 
أسواق المال واالقتصاد.

بالنسبة لالدخارات لما تصل إلى   •
250.000 دوالر أمريكي لكل مودع 

يتم حمايتها من الخسارة من قبِل 
المؤسسة االتحادية للتأمين على 

.)FDIC( الودائع
11(  هل االدخارات في هذا الحساب 

محمية من الدائنين؟  
من الممكن. إذا تم القيام بعمليات   •

إيداع 529 قبل 720 يوم على األقل 
من تقديم اإلفالس االتحادي، 

تكون محمية بشكل كامل وغير 
متوفرة للدائنين.8 

إذا تم القيام بعمليات إيداع 529 في   •
الفترة ما بين 365 و720 يوم قبل 

تقديم اإلفالس االتحادي، يتم استثناء 
لما يصل إلى 6.225 دوالر أمريكي 

)تم التعديل للتضخم( من ممتلكات 
اإلفالس وال تتوفر للدائنين.9

إذا تم القيام بعمليات اإليداع   •
قبل أقل من 365 يوًما من تقديم 

اإلفالس االتحادي، فإنها تُعتبر جزءاً 
من ممتلكات اإلفالس وليست 

محمية من الدائنين.
باإلضافة إلى الحماية من اإلفالس   •

االتحادي، تقدم أيًضا بعض من 
الحماية الجزئية من إعالنات الدائن 

لعمليات اإليداع 529.

ال.  •

12(  ماذا يجب أن أعرفه أيًضا قبل 
فتح حساب؟ 

اقرأ المواد الُمقدمة من الخطة   •
529 بحرص وافهمها، بما في 

ذلك المستندات الُمعلن عنها قبل 
االشتراك في هذا الحساب. 

اقرأ المواد الُمقدمة من المصرف   •
بحرص وافهمها قبل االشتراك 

في هذا الحساب. 



من خالل برنامج التوفير للكلية، يمكنك ربط نوع معين من حساب 529 أو حساب ادخارات مصرفية بحساب منحة بلدية 
مدينة نيويورك لطفلك. أدناه توجد المزيد من المعلومات حول تلك الخيارات. 

إذا اخترت االدخار من خالل خطة 529 أو مصرف آخر، يجب عليك التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات 
حول خيارات االدخار للكلية لها.  

بتوفير المعلومات أدناه، ال تقدم منظمة "NYC Kids RISE" المشورة بخصوص االستثمار أو توصي بأي نوع معين من 
حسابات االدخار للكلية. تختلف الظروف المالية لكل أسرة عن األخرى، فيجب عليك مراعاة الظروف الخاصة بك قبل 

االدخار أو االستثمار. 

خيارات حساب االدخارات للكلية الذي يمكنك ربطها بحساب 
منحة بلدية مدينة نيويورك

حساب مصرفي الدخار األموال للكلية حساب الخطة المباشرة NY 529األسئلة
10Amalgamated Bank ببنك

هذا هو حساب 529 من خالل الخطة 1(  ما المقصود به؟   •
.NY 529 المباشرة

يُشرف عليه مكتب المراقب المالي   •
لوالية نيويورك ومؤسسة نيويورك 

لخدمات التعليم العالي.
لمزيد من المعلومات حول   •
 ،NY 529 الخطة المباشرة
.nysaves.org تفضل بزيارة

هو حساب ادخارات في بنك   •
Amalgamated Bank مملوك لوالد/

ولي أمر أو فرد آخر من أفراد األسرة، 
مع طفل باسم المستفيد.

2(  كيف يمكنني فتح مثل هذا النوع 
من الحساب؟

استخدم دليل »كيفية فتح حساب في   •
الخطة المباشرة NY 529« للحصول على 

التعليمات التفصيلية، المتوفرة على 
nyckidsrise.org/options/ny-529-

.direct

تفضل بزيارة أحد فروع بنك   •
Amalgamated Bank بالقرب منك لفتح 

حساب ما وربطه. 
للعثور على فرع من فروع بنك   •

Amalgamated، تفضل بزيارة الموقع 
amalgamatedbank.com/find-

.branchatm
3(  ما هي المعلومات التي أحتاجها 

لفتح الحساب؟
يجب أن تكون أنت وطفلك مواطنين   •

أمريكيين أو أجانب مقيمين للتسجيل 
في هذا النوع من الحسابات.

ستحتاج أيًضا إلى:  •
1( رقم ضمان اجتماعي ساٍر المفعول أو 

رقم تعريف دافع ضرائب فردي لنفسك 
وللطفل؛ 

2( تاريخ ميالدك و وتاريخ ميالد الطفل؛ و 
3( عنوان البريد اإللكتروني للتسجيل 

عبر اإلنترنت. 

ستحتاج إلى:  •
1( رقم ضمان اجتماعي ساٍر المفعول 

أو رقم تعريف دافع ضرائب فردي 
أو شهادة W8؛

2( بطاقة هوية عليها صورة سارية 
المفعول صادرة عن وكالة حكومية 

اتحادية أو والية، أو هوية بلدية 
IDNYC )مكتب حكومي محلي في 

مدينة نيويورك(؛ 
3( عنوانك وتاريخ ميالدك؛

4( اسم الطفل وتاريخ ميالده؛ و
5( عنوان بريدك اإللكتروني )موصى به(.

4(  كيف يمكنني »ربط« هذا الحساب 
بحساب منحة بلدية مدينة 

نيويورك الخاص بطفلي، حتى 
 NYC Kids RISE يتثنى لمنظمة

تتبع الحساب وتقديم حوافز؟

يمكنك ربط هذا الحساب بحساب   •
منحة بلدية مدينة نيويورك لطفلك 
بتسجيل دخول »متتبع االدخارات« 

الخاص بك على nyckidsrise.org والنقر 
فوق »إنشاء/ربط حساب 529«.

للحصول على تعليمات تفصيلية،   •
nyckidsrise.org/options/ تفضلبزيارة

.ny-529-direct

يمكنك ربط هذا الحساب بحساب   •
منحة بلدية مدينة نيويورك لطفلك 

بالموافقة على مشاركة بيانات حسابك 
مع منظمة NYC Kids RISE خالل 

عملية فتح هذا الحساب.
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5(  هل من الممكن أن يؤثر االدخار 
في هذا الحساب على أهلية الطفل 

للحصول على المساعدة المالية 
االتحادية أو من الوالية )وفًقا 

لقواعد المساعدة المالية الحالية، 
والذي قد تتغير بمرور الوقت(؟ 

إذا كان دخل أسرتك أقل من   •
50.000 دوالر أمريكي، فإن االدخار 

في هذا الحساب لن يؤثر عادًة على 
أهلية طفلك للحصول على المساعدة 

المالية االتحادية. 
إذا كان دخل أسرتك أكبر من   •

50.000 دوالر، فإن جزءاً صغيراً 
فقط من االدخارات في هذا الحساب 
سيتم احتسابه للحصول على أهلية 

المساعدة المالية االتحادية.
ال تؤثر االدخارات في نوع هذا الحساب   •

على األهلية للحصول على مساعدة 
مالية ضمن أي من برامج المساعدة 

المالية التي تديرها والية نيويورك، مثل 
.)TAP( برنامج المساعدة الدراسية

قد تتغير هذه اإلجابات في السنوات   •
المقبلة. للحصول على مزيد من 
المعلومات التفصيلية بخصوص 

 هذا السؤال، تفضل بزيارة
.nyckidsrise.org/financial-aid

إذا كان دخل أسرتك أقل من   •
50.000 دوالر أمريكي، فإن االدخارات 
في هذا الحساب لن تؤثر على أهلية 

طفلك للحصول على المساعدة 
المالية االتحادية. 

إذا كان دخل أسرتك أكبر من   •
50.000 دوالر، فإن جزءاً صغيراً 

فقط من االدخارات في هذا الحساب 
سيتم احتسابه للحصول على أهلية 

المساعدة المالية االتحادية.
قد تتغير هذه اإلجابات في السنوات   •

المقبلة. للحصول على مزيد من 
المعلومات التفصيلية بخصوص 

 هذا السؤال، تفضل بزيارة 
.nyckidsrise.org/financial-aid

6(  كيف يمكنني إيداع األموال في 
هذا الحساب؟ 

يمكنك إيداع أموال مستخدًما   •
هذه األساليب: 

-  التحقق بالبريد:
-  تحويل األموال اإللكتروني )ربط 

حسابك المصرفي لمرة واحدة أو 
عمليات تحويل متكررة(؛

-  الخصم من المرتب )ربط حسابك 
بصاحب العمل لديك، إذا كان صاحب 

العمل يسمح بذلك، بحيث يتم أخذ 
مبلغ محدد من راتبك كل فترة دفع(؛

-  Ugift® )رمز مميز يمكنك تقديمه 
ألصدقائك وأسرتك والسماح لهم 

بالمساهمة في حسابك(؛
-  سجالت هدايا وبطاقات هدايا معينة.

يمكنك إيداع أموال مستخدًما   •
هذه األساليب: 

-  نقًدا أو بشيك بشكل شخصي 
في أي فرع من فروع بنك 

Amalgamated Bank؛
-  شيك أو أمر مالي عن طريق البريد 

-  التحويل من حساب مصرفي 
آخر )إذا كان الحساب المصرفي 

الخاص بك يسمح بهذا(؛
-  خصم من الراتب )إذا كان صاحب 

العمل لديك يسمح بذلك(؛
-  باستخدام تطبيق الهاتف لبنك 

Amalgamated Bank على هاتفك الذكي.

7(  ما هي اللغات التي تتوفر 
بها المواد؟

 NY تتوفر مواد الخطة المباشرة  •
529 وموقع ويب nysaves.org فقط 

باللغة اإلنجليزية.

تتوفر مواد بنك nysaves.org وموقع   •
 amalgamatedbank.com الويب

فقط باللغة اإلنجليزية.
الدعم باللغة اإلسبانية قد يكون   •

متوفًراعبر الهاتف.
8(  ما هي الفوائد الضريبية لهذا 

الحساب؟
تزيد األموال في الحساب من الضرائب   •

االتحادية أو ضرائب الوالية المؤجلة، 
بمعنى أن األرباح ال تحسب ضمن الدخل 

الخاضع للضريبة.
يجوز لدافعي الضرائب في والية نيويورك   •
خصم لما يصل إلى 5000 دوالر أمريكي 

سنوًيا )10.000 دوالر أمريكي للمتزوجين 
الذين يودعون مًعا( للمساهمات في 

هذا الحساب عند حساب الدخل الخاضع 
لضريبة الوالية.

قد تخضع الخصومات الضريبية للوالية   •
لالسترداد في ظروف معينة مثل التغيير 

إلى خطة 529 والية أخرى أو عمليات 
السحب غير المؤهلة.

بالنسبة لعمليات السحب فهي غير   •
خاضعة لضرائب والية نيويورك والضرائب 

االتحادية، طالما أنها يتم استخدامها 
لنفقات التعليم المؤهلة.11

ال يوجد.  •



10  مالحظة: يختلف نوع هذا الحساب عن حسابات قانون العطاية الموحد للقاصرين )UGMA( والتحويالت الموحدة للقاصرين )UTMA(، والمشار 

إليها عادًة بـ "الحسابات الوصائية" والتي تمثل عمليات ائتمان قابلة لإللغاء ولها قواعد وتأثيرات مختلفة.
11  قد تخضع األرباح على عمليات السحب غير المؤهلة لضريبة الدخل االتحادية ونسبة ٪10 ضريبة اتحادية. باإلضافة إلى ضرائب الدخل المحلية 

وضرائب الوالية.  تتوقف الضرائب وغيرها من المزايا على تلبية المتطلبات األخرى وتخضع بعض من عمليات السحب المعينة للضرائب 
االتحادية والمحلية وضرائب الوالية.
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9(  ما هي النفقات المرتبطة بهذا 
الحساب؟ 

اقرأ المستندات المعلن عنها للخطة   •
المباشرة NY 529 )كتيب اإلفصاح( 
للحصول على مزيد من المعلومات 

حول النفقات.

ال توجد رسوم رعاية شهرية مع   •
هذا الحساب.

اقرأ بيان اإلفصاح لفتح حساب في بنك   •
Amalgamated للحصول على قائمة 

بالنفقات المرتبطة بهذا الحساب.

10(  هل يوجد حد أدنى يجب إيداعه 
في هذا الحساب؟

ال يتطلب حد أدنى للرصيد أو حد أدنى   •
لإليداع لهذا الحساب.

يمكنك إيداع أي مبلغ تريده واالحتفاظ   •
بأي مبلغ تريده في هذا الحساب )لما 

يصل إلى الحد األقصى من رصيد 
الحساب المسموح به من قبِل 

.)NY 529 الخطة المباشرة

ال يتطلب حد أدنى للرصيد أو حد أدنى   •
لإليداع لهذا الحساب.

يمكنك إيداع أي مبلغ تريده واالحتفاظ   •
بأي مبلغ تريده في هذا الحساب.

11(  هل توجد أي رسوم لسحب 
أموالي من الحساب؟ 

ال توجد رسوم، إذا استخدمت ادخاراتك   •
للتعليم العالي.

إذا كانت األموال ال تُستخدم للتعليم   •
العالي، يمكنك دفع ضريبة الدخل 
المحلية وضريبة الوالية والضريبة 
االتحادية باإلضافة إلى %10 عقوبة 

ضريبة اتحادية، ولكن فقط على الفائدة 
المكتسبة )ليست على جميع االدخارات 

في حسابك(.
قد تحتاج أيًضا إلى إعادة الدفع   •

لوالية نيويورك قيمة الخصومات التي 
تم إجرائها سابًقا.

ال توجد رسوم على السحب من هذا   •
الحساب

اقرأ بيان اإلفصاح لفتح حساب في بنك   •
Amalgamated للحصول على قائمة 

بالنفقات المرتبطة بهذا الحساب.

12(  هل يمكن ألسرتي وأصدقائي 
اإلضافة لحسابات ادخارات 

الكلية لطفلي؟

 ،NY 529 نعم، مع الخطة المباشرة  •
يمكن لمالكي الحسابات دعوة األصدقاء 
واألسرة للمساهمة بشكل إلكتروني أو 

.®Ugift عبر البريد من خالل

نعم، سيقبل المصرف الشيكات من   •
الجهات الخارجية والسماح لك بإعطاء 
قسيمة إيداع لشخص للقيام بعملية 

إيداع في حسابك.   

13(  أين يمكنني معرفة المزيد 
عن هذا الحساب؟

للحصول على مزيد من المعلومات حول   •
 nysaves.org هذا الحساب، تفضل بزيارة

.NYSAVES-778 أو اتصل بـ
تأكد من التحقق من هذه المصادر   •

للحصول على أحدث معلومات 
عن هذا الحساب.

تفضل بزيارة أحد فروع بنك   •
Amalgamated بالقرب منك، أو 
االتصال بالرقم 800-662-0860.

تأكد من التحقق من هذه المصادر   •
للحصول على أحدث معلومات عن 

هذا الحساب.



استثمر في طفلك -- برنامج االدخار للكلية.

إن برنامج "التوفير للكلية" الخاص بمنظمة "NYC Kids RISE" هو منحة دراسية وبرنامج مدخرات ُمصمم لجعل الكلية 
ممكنة الوصول إليها بشكل أفضل وقابلة للتحقيق لجميع طالب المدارس العامة في مدينة نيويورك—بغض النظر عن 
دخل أسرهم أو وضع الهجرة لهم. ال تتبع NYC Kids RISE، وال تعد موزًعا معتمًدا لبرنامج التوفير للكلية 529 بنيويورك 
وال تطلب استثمارات أو تقديم المشورة في مجال االستثمار. ال تقدم مدینة نیویورك وإدارة التعلیم بمدينة نیویورك أي 
تأييد أو توصیة بخصوص NY 529 Program Manager وال تراقبه أو تملكه أو تنتسب إليه وكذلك أي مدخرات خاصة بالكلية 

أو أي أداة استثماریة أخرى، بما في ذلك تلك التي قد تتعلمھا األسر من خالل برنامج "االدخار للكلية".

للحصول على دعم مجاني، مباشر بادخارات مالئمة في الصورة المالية الكلية الخاصة بك، فكر في زيارة أحد مراكز التمكين 
المالي لبلدية مدينة نيويورك الموجودة في أرجاء المدينة. في مراكز التمكين المالي، يمكنك مقابلة مستشار مالي مهني 
بصورة مباشرة والذي يمكنه أن يساعدك على معالجة الديون، وتحسين االئتمان الخاص بك، وإعداد الميزانية، وفتح حساب 
مصرفي واالدخار والتخطيط لمستقبلك، وأكثر من ذلك. يمكنك أيًضا الحصول على معلومات حول االدخار لتعليم الكلية 
لطفلك ووضع خطة للبدء في االدخار. لتحديد موعد في أحد مراكز التمكين المالي القريبة منك، اتصل على 311 أو تفضل 

 .nyc.gov/dca بزيارة

وبرنامج  دراسية  "NYC Kids RISE" هو منحة  بمنظمة  الخاص  للكلية"  "التوفير  برنامج  إن 
إليها بشكل أفضل وقابلة للتحقيق لجميع  الكلية ممكنة الوصول  مدخرات ُمصمم لجعل 
الهجرة  أو وضع  النظر عن دخل أسرهم  العامة في مدينة نيويورك—بغض  المدارس  طالب 
لهم. كما أن NYC Kids RISE، هي منظمة غير ربحية، تدير برنامج التوفير للكلية بشراكة مع 

إدارة التعليم بمدينة نيويورك ومدينة نيويورك.

استثمر في طفلك -- برنامج االدخار للكلية.
اعرف الكيفية

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
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