
یبدأ تفعیل قانون مخصصات الركاب الخاص بمدینة نیویورك في 1 ینایر 2016. بموجب القانون، یجب على أصحاب العمل تقدیم مخصصات الركاب 
فیھم المؤھلین للحصول علیھا والذین یعملون بدوام كامل وذلك ابتداًء من 1 ینایر 2016. لجمیع موظَّ

معلومات مقدمة ألصحاب العمل والموظفین

ما ھي مزایا برنامج مخصصات الركاب؟

من ھم الذین یغطیھم القانون؟

المزایا الخاصة بالموظفینالمزایا الخاصة بأصحاب العمل

الموظفین أصحاب العمل

• یمكن للموظفین خفض النفقات الشھریة من خالل 
   استخدام الدخل قبل الخصم الضریبي للدفع مقابل التنقل.

• یوفر أصحاب العمل المال عن طریق تخفیض ضرائب 
   األجور الخاصة بھم. كلما زاد عدد الموظفن الذین 

   یقوموا بتسجیل اشتراكھم للحصول على مخصصات، 
   النقل كلما أمكن صاحب العمل التوفیر. 

• یمكن ألصحاب العمل جذب الموظفین للعمل واإلبقاء 
   علیھم من خالل توفیر مخصصات النقل.

NYC’s Commuter Benefits Law 

مغطىمغطى

غیر مغطىغیر مغطى 

• أصحاب األعمال الھادفة للربح وغیر الھادفة للربح الموجود 
   في مدینة نیویورك الذین لدیھم 20 موظًفا أو أكثر یعملون بدوام 

   كامل* وال یتبعون إلحدى النقابات، بما في ذلك الشركات التي 
   توفر الوظائف المؤقتة لعمالئھا.

• الموظفون الذین یعملون بدوام كامل* لدى 
   أصحاب العمل الذین یتم تغطیتھم.

• الحكومات الخاصة بالوالیات المتحدة ووالیة نیویورك ومدینة 
   نیویورك، بما في ذلك أي مكتب أو إدارة أو وكالة مستقلة أو ھیئة 

   أو مؤسسة أو منظمة أو جمعیة أو أي جھة حكومیة أخرى بما 
   في ذلك الجھات التشریعیة والقضائیة. 

• أصحاب العمل الذین ال یتطلب منھم دفع ضرائب األجور الفیدرالیة
   والتابعة للوالیة والتابعة المدینة.

• الموظفون الذین یقل متوسط عدد ساعات عملھم عن 
   30 ساعة في األسبوع في فترة أربعة أسابیع.

• الموظفون الذین یعملون بدوام كامل ویقیمون في 
   مدینة نیویورك ولكن یعملون خارج مدینة نیویورك. 

• الموظفون الذین یعملون بدوام كامل ویتم تغطیتھم 
   بإحدى اتفاقیات المفاوضات الجماعیة.

• المتعاقدون المستقلون.

• الموظفون السابقون.

*بموجب قانون مخصصات الركاب، الموظف بدوام كامل ھو ذلك الموظف الذي یكون متوسط عدد ساعات عملھ 30 ساعة أو أكثر في
 األسبوع في األسابیع األربعة األخیرة، وقد كان أي جزء منھا داخل مدینة نیویورك.

Arabic

07/2016
Lorelei Salas
Commissioner

Bill de Blasio
Mayor

Consumer
Affairs



ماھي أنواع وسائل النقل التي یغطیھا القانون؟

ما ھي المعلومات والموارد المتاحة؟

بالنسبة للموظفینبالنسبة ألصحاب العمل

 NYC's Commuter للحصول على المعلومات حول
Benefit Law، اتصل بـ 311 أو قم بزیارة الموقع 

nyc.gov/commuterbenefits اإللكتروني

 nyc.gov/consumers اتصل بالرقم 311 أو قم بزیارة
للحصول على المعلومات حول: 

• مراكز التمكین المالي بمدینة نیویورك، حیث یستطیع 
   سكان مدینة نیویورك الحصول على استشارات مالیة 

   شخصیة من قبل المختصین 

• المساعدة المجانیة المتعلقة بإعداد اإلقرار الضریبي لسكان 
   مدینة نیویورك المؤھلین (خالل موسم الضرائب)

اتصل بالرقم 311 أو قم بزیارة الموقع 
nyc.gov/commuterbenefits للحصول على 

المعلومات حول:

NYC’s Commuter Benefits Law •

• إنشاء برنامج مخصصات الركاب 

غیر مغطىمغطى
• خدمات النقل الجماعي المحلیة بمدینة نیویورك، 

   بما فیھا مترو األنفاق والحافالت التابعة 
 Metropolitan Transportation) لھیئة النقل   

   Authority, MTA) خطوط سكك حدید لونج 
   آیالندووسائل المواصالت التابعة لشركة 

   Amtrak وخدمات النقل بنیو جیرسي وخطوط
.Metro-North   

• خدمات العبارات ووسائل النقل المائیة.
• الخدمات المؤھلة للنقل عن طریق شاحنة 

   صغیرة.
• خدمات الحافالت المؤھلة.

• خدمة Access-A-Ride ومقدمي الخدمات 
   األخرى للنقل في األماكن المجاورة. 

• نفقات انتظار السیارات.

• نفقات ركوب الدراجات، بما فیھا دراجات 
**CitiBikes   

   **بموجب قانون الضرائب الفیدرالي، لیس 
   بإمكان الموظفین استخدام الدخل قبل الخصم
   الضریبي لمخصصات إعادة السداد لخاصة 
   باستخدام الدراجات للتنقل وكذلك فإن رسوم 
   استئجار الدراجات ال تعتبر من مزایا النقل 

   اإلضافیة المؤھلة.

     بالنسبة للموظفین المؤھلین للحصول على الخصومات 
    الضریبیة القابلة لالسترداد مثل الخصم الضریبي على 

 ،(Earned Income Tax Credit, EITC) الدخل المكتسب   
  فقد تخّفض مخصصات االنتقال قبل الخصم الضریبي من

 قیمة الخصم الضریبي. ینبغي على الموظفین استشارة أحد 
المختصین بالضرائب. 

NYC’s Commuter
Benefits Law 

ھناك طریقــة أفضل للعمل.


