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 االشتراكات
یسمح للموظفین في والیة أوریغون بأخذ إجازة مدفوعة األجر من أجل بعض أھم برنامج جدید 

 المناسبات في الحیاة والتي تؤثر على عائالتنا وصحتنا وسالمتنا.
  ما ھي االشتراكات ومتى تبدأ؟

 .2023 ینایر 1یدفع الموظفون وأصحاب العمل االشتراكات لدعم اإلجازة مدفوعة األجر في والیة أوریغون بدًءا من 

 ألي غرض تُستخدم االشتراكات؟
 استحقاقات اإلجازة مدفوعة األجر للموظفین

 منح لمساعدة صغار أصحاب العمل عندما یستخدم موظفوھم برنامج اإلجازة مدفوعة األجر

 اإلدارة

 تشكل االشتراكات نسبة مئویة من األجور. كم تبلغ قیمة االشتراكات؟
 دوالر أمیركي من األجور. 132,900% لما یصل إلى 1نسبة  2023یبلغ المعدل لسنة 

 
 كیف یتم تقاسم االشتراكات بین أصحاب العمل والموظفین؟

 أصحاب العمل نسبة% من معدل االشتراكات المحدد، ویدفع 60یدفع الموظفون نسبة 
دوالرات وسیدفع صاحب العمل  6دوالر أمیركي، سیدفع الموظف  1,000فعلى سبیل المثال، إذا كسب أحد الموظفین أجًرا بقیمة  .40%

 قد یختار أصحاب العمل دفع حصة الموظف بصفتھا استحقاقات لموظفیھم. دوالرات من ھذا الراتب. 4
 

وب منھم المشاركة في اإلجازة مدفوعة األجر في والیة من ھم أصحاب العمل والموظفون المطل
. برنامج اإلجازة مدفوعة األجریُطلب من جمیع أصحاب العمل، باستثناء الحكومات الفیدرالیة والقبلیة، المشاركة في  أوریغون؟

 یمكن للحكومات القبلیة اختیار توفیر التغطیة من خالل البرنامج.
 

باستثناء موظفي الحكومات الفیدرالیة والقبلیة، المشاركة في برنامج اإلجازة مدفوعة األجر في والیة یُطلب من جمیع الموظفین، 
كن لألفراد العاملین لحسابھم الخاص والمقاولین یم یشارك موظفو الحكومات القبلیة إذا اختارت الحكومة القبلیة التغطیة. أوریغون.

 المستقلین أیًضا اختیار المشاركة.

موظفًا) دفع حصة صاحب  25ال یُطلب من صغار أصحاب العمل (أقل من  ما ھو الدعم المتاح لصغار أصحاب العمل؟
  العمل من االشتراكات.

ستعمل إدارة التوظیف على إخطار أصحاب العمل بحجمھم كل عام.
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تغطي المنح ما  لصغار أصحاب العمل لمساعدتھم في تسدید تكالیف استبدال الموظف الذي یأخذ إجازة مدفوعة األجر.تتوفر منح المساعدة 
یلتزم صغار  دوالر أمیركي). 30,000موظفین سنویًا (إجمالي  10دوالر أمیركي لكل موظف لعدد یصل إلى  3,000یصل إلى 

 لعمل من االشتراكات لمدة عامین.أصحاب العمل الذین یتلقون المنح بدفع حصة صاحب ا
 

  كیف یتم اإلبالغ عن األجور ودفع االشتراكات إلى اإلدارة؟
سیخصم أصحاب العمل اشتراكات  .2023تُعد االشتراكات ضریبة على الرواتب وسیتم إدراجھا في كشوف رواتب مدَمجة بدًءا من ینایر  

أصحاب العمل بعد ذلك عن األجور، وسیدفعون اشتراكات الموظف وصاحب العمل وسیبلغ  الموظفین لإلجازة مدفوعة األجر من الرواتب.
 على حد سواء، من خالل عملیة إصدار تقاریر كشوف الرواتب المدَمجة.

  ھل االشتراكات ُملزمة بالنسبة إلى الموظفین الذین یعیشون أو یعملون في والیات متعددة؟
ن الذین یعملون بشكل أساسي في والیة أوریغون، حتى إذا كان الموظفون یعیشون في والیة إّن االشتراكات ُملزمة بالنسبة إلى الموظفی
 وال یدفع سكان والیة أوریغون الذین یعملون بالكامل في والیة أخرى أي اشتراكات. أخرى أو یعملون أحیانًا في والیة أخرى.

تقّدم إدارة التوظیف اشتراكات  لبطالة؟كیف تختلف اشتراكات اإلجازة مدفوعة األجر عن ضریبة التأمین ضد ا
في ما یلي بعض أوجھ التشابھ واالختالف في  اإلجازة مدفوعة األجر في والیة أوریغون وضرائب التأمین ضد البطالة على حد سواء.

 البرنامج.
 

 ضرائب التأمین ضد البطالة اشتراكات اإلجازة مدفوعة األجر في والیة أوریغون
المعدل غیر متعلّق باستخدام  لجمیع أصحاب العمل. معدل االشتراك نفسھ

 االستحقاقات من جانب صاحب العمل.
المعدل متعلّق باستخدام  معدالت ضریبة مختلفة بالنسبة إلى أصحاب العمل.

 االستحقاقات من جانب صاحب العمل.
 15یتم تحدید معدل االشتراك والحد األقصى لألجور سنویًا بحلول 

 نوفمبر.
یتم تحدید معدالت الضرائب وقاعدة األجور الخاضعة للضریبة سنویًا بحلول 

 نوفمبر. 15
 ال یدفع الضریبة إّال أصحاب العمل فحسب. یدفع الموظفون وأصحاب العمل االشتراكات.

 تُحدَّد الضریبة على أساس أجور الموظفین. تُحدَّد االشتراكات على أساس أجور الموظفین.

 تُدفع الضریبة من خالل تقاریر كشوف الرواتب المدمجة. االشتراكات من خالل تقاریر كشوف الرواتب المدمجة.تُدفع 

یمكن لبعض أصحاب العمل التعویض بالنسبة إلى االستحقاقات بدالً من دفع  ما من خیار تعویض على أصحاب العمل.
 الضریبة.

التأخر في إصدار تُفرض عقوبات وفوائد على أصحاب العمل بسبب 
 التقاریر وتسدید مدفوعات االشتراكات.

تُفرض عقوبات وفوائد على أصحاب العمل بسبب التأخر في إصدار التقاریر 
 وتسدید مدفوعات االشتراكات.

 
نعم، یمكن ألصحاب العمل  ھل ھناك بدائل لخطة اإلجازة مدفوعة األجر الخاصة بالوالیة ألصحاب العمل؟

برنامج اإلجازة مدفوعة األجر الخاص  یقدمھاالتي التقدم بطلٍب للحصول على موافقة الستخدام خطتھم الموازیة لتقدیم استحقاقات متساویة لتلك 
ر من خالل تقاریر كشوف أصحاب العمل الذین لدیھم خطة موازیة معتَمدة مطالَبین باإلبالغ عن األجویظل  بالوالیة أو بقیمة أكبر منھا.

تتوفر معلومات حول الخطط الموازیة عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني:  الرواتب، ولكنھم غیر مطالَبین بدفع اشتراكات.
https://paidleave.oregon.gov. 
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