
آندريا كارولينا
إن ما يحظى به الناس من مزايا يف كندا متاحاً بواسطة 

الرضائب.

ما املبلغ الذي ميكن أن تحصل عليه بالسنة؟
 إذا كنت من سكان كندا ألغراض رضيبة الدخل )أي لديك روابط مهمة بكندا، مثل منزل، رفيق زواج، رشيك عريف أو شخص تابع(، هناك مستحّقات وحسومات وبرامج متوفرة 

ملساعدتك مادياً.

 حسومات رضيبة الخدمات والسلع / رضيبة املبيعات املدّمجة  )GST/HST( – تصل اىل 467 دوالر ملن يستويف الرشوط وتصل اىل 934 دوالر لرشيكني يستوفيان الرشوط 
ولديهام ولدان.

“برنامج مستحّقات األطفال الكندي” )CCB( – يصل املبلغ اىل 6997 دوالر لكل ولد تحت الـ6 سنوات من العمر ويصل اىل 5903 دوالر لكل ولد ما بني 6 و17 سنة من العمر.

حسومات الرضيبة الخاصة بذوي العاهات – إن ذوي العاهات الذين يستوفون الرشوط او عضو عائلتهم الداعم قد يحصلون عىل حسومات رضيبية غري قابلة لإلسرتداد تبلغ 8870 
 دوالر. واألشخاص الذين هم ما دون الـ18 سنة يف نهاية العام قد يحصلون عىل 5174 دوالركمبلغ إضايف إذا استوفوا الرشوط. للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة  

.canada.ca/disability-tax-credit

ات األطفال الكندي”، 
ّ
بمساعدة “برنامج مستحق

ي حضانة األطفال وأن أقوم 
استطعت أن أضع ولدي �ف

ي كندا.
ي اإلوىل �ف

بالبحث بجدية عن وظيف�ت

 هل أنت من الوافدين الجدد اىل
  كندا؟ بإمكان مصلحة الرضائب
 الكندية )CRA( أن تساعدك.

كيف تحصل عىل الحسومات واملستحّقأت؟
قم بتقديم طلب لإلستفادة من الـCCB وحسومات الـGST/HST حاملا تحصل عىل رقم الضامن اإلجتامعي )SIN( من دائرة الخدمات الكندية.  ملعلومات حول طريقة الحصول 

عىل الـSIN، يرجى زيارة املوقع canada.ca/social-insurance-number. إذا كان لديك أوالد، قم تتعبئة طلب الحسومات الخاصة باألطفال يف كندا )RC66( وطلب الوضع 
.CRAوقم بإرسالهام اىل الـ )RC66SCH( القانوين يف كندا وبيانات الدخل

أن مل يكن لديك أوالد، قم بتقديم طلب للحصول عىل حسومات الـGST/HST لك ولرفيق زواجك أو رشيكك العريف، وذلك من خالل تعبئة طلب حسومات الـGST/HST لألفراد 
.CRAوقم بإرساله اىل الـ )RC151( الذين يصبحون من سكان كندا

.canada.ca/cra-forms :بإمكانك تنزيل الطلبات من املوقع التايل ذكره

لديك أنت وزوجتك أو رشيكك العريف اىل 30 نيسان )ابريل( من كل سنة كحّد أقىص لتقديم طلب الرضائب، ولو مل يكن لديك أي دخل، لإلستمرار بالحصول عىل الحسومات. وإذا كنت 
تعيش يف محافظة كيبيك، عليك أن تقوم بتعبئة إستامرة الرضائب الخاصة باملحافظات. واحتفظ بالفواتري والوثائق الداعمة االخرى فيام لو قام الـCRA بطلبها منك.

http://canada.ca/disability-tax-credit
http://canada.ca/social-insurance-number
http://canada.ca/cra-forms


 .CRAعند الشّك يف األمر، راجع يباناتك عىل “حسايب الخاص” او قم باإلتصال بالـ .CRAيرجى الحذر من املخادعني الذين يّدعون متثيل الـ
.canada.ca/taxes-fraud-prevention باإلتصال بك، يرجى زيارة املوقع CRAللمزيد من املعلومات حول ما ميكنك توقعه إذا قامت الـ

للمزيد من املعلومات:

RC
629-211 (A

R)

هل تحتاج اىل املساعدة؟

ال تفوت أي دفعة من املدفوعات املالية

 بإمكانك إعداد مناذج الرضائب مجاناً
 إذا كان دخلك متواضعاً ووضعك الرضيبي غري معقد، من املمكن أن يساعدك متطوع يف إعداد منوذج الرضائب مجاناً.  للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع 

canada.ca/taxes-help او اإلتصال بالـCRA. إذا كنت تعيش يف كيبيك، يرجى زيارة املوقع revenuquebec.ca/volunteers او اإلتصال مبصلحة 
.CRAاإليرادات يف كيبيك او الـ

 بإمكانك تعبئة مناذج الرضائب عىل اإلنرتنت
بإمكانك إعداد مناذج الرضائب عىل اإلنرتنت باستخدام برامج الرضائب القانونية نت فيل )NETFILE(. وستجد تنوعاً من رزم برامج الحاسوب الرضيبية وبرامج 

.canada.ca/netfile اإلنرتنت، وبعضها مجاين. للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع

عن طريق اإلنرتنت

قم بعاينة املستحّقات التي قد تحصل عليها عندما تستويف الرشوط، 
تعلم طريقة تقديم الطلبات وتقدير ما قد تحصل عليه من مبالغ. 

بإمكانك الحصول عىل املستحّقات والحسومات بالعودة يف الزمن اىل 
حّد 10 سنوات. للمزيد من املعلومات، قم بزيارة املوقع التايل ذكره: 

canada.ca/benefits-credits-nc

عن طريق الهاتف

 إذا كان لديك أسئلة حول الحسومات، يرجى اإلتصال بـ

1-800-387-1193

إذا كان لديك أسئلة اخرى او للحصول عىل النامذج، 
 يرجى اإلتصال بـ 

1-800-959-8281

 ميكن اإلتصال بدائرة الخدمات الكندية عىل الرقم التايل:
1-866-274-6627

 إذا كنت تتصل من كود املدينة 867، 
 يرجى اإلتصال بالرقم 

1-866-426-1527

 بإمكانك اإلتصال مبصلحة رضائب 
 كيبيك عىل الرقم

1-800-267-6299

 بإمكانك تعيني من ينوب عنك
 بإمكانك تعيني من ينوب عنك لإلهتامم ببياناتك الرضيبية مع الـCRA. للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع

.canada.ca/taxes-representative-authorization

 سّجل إسمك من أجل اإليداع املبارش يف حسابك املرصيف
ن اإليداع املبارش طريقة رسيعة وسهلة وآمنة للحصول عىل الرضائب املسرتّدة واملستحّقات، وذلك بإيداعها يف حسابك املرصيف. ملعلومات حول طريقة التسجيل لإليداع 

.canada.ca/cra-direct-deposit املبارش، يرجى زيارة املوقع

 طريقة التسجيل لـ”حسايب الخاص”
 يسمح لك “حسايب الخاص” أن تقوم مبعاينة وإدارة رضيبة دخلك وبيانات املستحّقات عىل اإلنرتنت. كام بإمكانك معاينة أي شيكات غري مرصوفة عائدة لك مع 

.canada.ca/my-cra-account وعند اللزوم، أن تطلب بإعادة إرسال أي مستحّقات إليك.  يرجى زيارة ،CRAالـ

 طريقة تحديث املعلومات
لتفادي حاالت التأخري، إحرص عىل تحديث بياناتك الشخصية )مثل وضعك العائيل، عنوان سكنك، او حسابك املرصيف(، وذلك يف “حسايب الخاص” أو بأمكانك اإلتصال 

بالـCRA مبارشة.
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