
 

 

واإلعفاءات الفوائد مدفوعات  

 السادسة سن دون طفل لكل سنويا ً دوالر 6496 لغاية 
 عشرة والسابعة السادسة سني بين طفل لكل سنويا ً دوالر 5481 لغاية 
  +عليها للحصول مؤهل ً تكون قد اإلقليم/المقاطعة تقدمها مدفوعات أي 

Canada 
child benefit 

 سنويا ً دوالرا ً 568 لغاية 

  +149 ً سنة 19 سن دون طفل لكل سنويا ً دوالرا 

  +عليها للحصول مؤهل ً تكون قد المقاطعة تقدمها مدفوعات أي 

GST/HST 
credit 

مدفوعاتك؟ على تحصل كيف   

 نم االجتماعي( الضمان) التأمين رقم على حصولك بعد وقت أقرب في واإلعفاءات الفوائد على للحصول تقدم

 ةالكندي الوكالة إلى وإرسالها التالية النماذج تعبئة ذلك بعد عليك(. Service Canada) الكندية الحكومية الخدمات

 .المطلوبة الوثائق جميع ومعها لإليرادات

 نموذج RC66،  Canada Child Benefits Application 
 نموذج RC66SCH، Status in Canada / Statement of Income  
 نموذج RC151، GST/HST Credit Application for Individuals Who Become Residents of Canada  

مدفوعاتك؟ على الحصول في تستمر كيف  

 ذلك؛ دبع. واإلعانات المساعدات على للحصول مؤهل ً كنت إذا ما لمعرفة فقط واحدة لمرة بطلب التقدم عليك يتعين

 في ستمرارلل دخل، أي لديك يكن لم لو حتى ،عام كل الضريبي إقرارك تقديم كندا في مقيم باعتبارك عليك سيكون

 .المالية إعاناتك على الحصول

 لذينا االستحقاقات من والعائد الدخل ضريبة إقرار في المذكورة المعلومات لإليرادات الكندية الوكالة تستخدم

 قديمت كذلك عليه فسيكون عرفي حياة شريك لك أو متزوجا ً كنت إذا. واإلعانات المساعدات مبالغ لحساب تقدمهما

 .عام كل الضريبي إقراره

الجدد الوافدون  
!الضريبي إقرارك إعداد يفيدك أن يمكن  



 

 

مساعدة؟ إلى تحتاج هل  
  الدخل لضريبة المجتمعي التطوع برنامج

 يضريب ووضع متواضع دخل لديك كان إذا لك الضريبية إقراراتك المتطوعون فيه ُيِعد مجاني برنامج هذا

 canada.ca/taxes-help  زيارة يرجى متطوع، على للعثور. بسيط

 ممثل تفويض

 لإليرادات الكندية الوكالة مع للتعامل( محاسب أو األصدقاء أو األسرة أفراد كأحد) آخر لشخص اإلذن منح يمكنك

 "حسابي" نموذج خلل من حذفه أو ممثل أي إضافة يمكنك. عنك نيابة

(My Account) نموذج تعبئة يمكنك أو T1013، Authorizing or Cancelling a Representative ، إلى وإرساله 

 .لإليرادات الكندية الوكالة

 المباشر لإليداع التسجيل
 في رةمباش لك المخصصة الفوائد ومدفوعات المستردة ضرائبك مبالغ إيداع المباشر اإليداع خلل من يمكنك

 canada.ca/cra-direct-deposit  زيارة يرجى للتسجيل،. بالبريد شيك على تحصل لن. المصرفي حسابك

 (My Account)" حسابي" في التسجيل

 شؤون إلدارة (My Account)" حسابي" في التسجيل يمكنك لك، عائد ألول لإليرادات الكندية الوكالة تقييم بعد

 مساعداتال مدفوعات من والتحقق المستردة، ضرائبك مبالغ متابعة يمكنك. اإلنترنت عبر وفوائدك ضرائبك

 canada.ca/my-cra-account زيارة يرجى للتسجيل،! عديدة أخرى خيارات ويوجد وتواريخها، واإلعانات

 الصحيحة غير والمدفوعات التأخيرات تجنب
 على ةمباشر وعنوانك ترعاهم، الذين األطفال وعدد االجتماعية، حالتك مثل الشخصية معلوماتك تغيير يؤثر

 اتكمعلوم تحديث يرجى الصحيحة، غير والمدفوعات التأخيرات ولتجنب. تتلقاها التي الفوائد مدفوعات

 .لإليرادات الكندية بالوكالة اتصل أو (My Account)" حسابي" في المسجلة الشخصية

 

 المعلومات؟ من المزيد إلى تحتاج هل

 اإلنترنت شبكة على

 الجدد للوافدين معلومات :canada.ca/taxes-newcomers 

  واألسرة الطفل استحقاقات :canada.ca/child-family-benefits 

  الضرائب لدفع االستعداد :canada.ca/taxes-get-ready 

  ومنشوراتها لإليرادات الكندية الوكالة نماذج :canada.ca/cra-forms 

 الهاتف عبر

 1193-387-800-1: الفوائد عن للستفسار 

 8281-959-800-1: النماذج على والحصول العامة للمعلومات 

  الكندية الحكومية الخدمات (Service Canada( )االجتماعي( الضمان) التأمين رقم :)7218-206-800-1 
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بية، قد تكون العراإلصدارات الرسمية لنشرة الحقائق هذه متوافرة باللغتين اإلنجليزية والفرنسية. نظراً للفروق الدقيقة في الترجمة إلى  * 

 .  هناك بعض االختالفات الطفيفة

 

 


