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 المال والموارد المالية الشخصية
البنوك واالتحادات االئتمانية

تقّدم البنوك واالتحادات االئتمانية العديد من الخدمات 
المالية بينها:

الحسابات الجارية أو حسابات التوفير )اإلدّخار(. •

بطاقات الَمدين )ديبيدت كارد( للدخول على حساباتكم •
 ATM أو صّراف آلي ABM من أية ماكينة مصرفية

  .Interac وللمشتريات عبر إنتيراك

الخدمات البنكية عبر اإلنترنت أو الهاتف على مدار •
24 ساعة.

البطاقات االئتمانية، وخطوط االئتمان، والقروض •
السكنية.

منتجات االستثمار والتخطيط المالي. •

تفرض العديد من البنوك واالتحادات االئتمانية رسوماً 
شهرية لقاء خدماتها. مع ذلك، هناك بنوك تقّدم خيارات 

مصرفية بدون رسوم. اسألوا عن الرسوم المصرفية قبل 
فتح أي حساب. يجب أن ُتبِرزوا بطاقتين تثبتان هويتكم: 

واحدة مع توقيع وصورة لكم، وأخرى ُتظِهر عنوانكم.

االئتمان أو التسليف

إن البطاقات االئتمانية والقروض هي أكثر أنواع التسليف 
شيوعاً. عندما تستخدمون التسليف، ستدفعون فائدة الدين 
للجهة الُمِدينة )عادة البنك أو شركة البطاقة االئتمانية(. 

يكون معّدل الفائدة نسبة مئوية من إجمالي المبلغ الُمقتَرض.

كلما طالت مدة تسديد الدين، كلما زادت الفائدة التي 
 Welcome to Canada عليكم دفعها. اقرؤوا دليل

أهالً بكم في كندا( لمعرفة المزيد عن مختلف أنواع )
بطاقات التسليف والقروض على موقع: canada.ca أو 

findlink.at/welcomecan

إن تاريخكم االئتماني أو االعتمادي هو سجل قروضكم، 

والتسليف االئتماني، والدفعات أو التسديدات في الماضي. 
يبدأ العديد من الناس ببناء تاريخهم االئتماني من خالل 

بطاقة ائتمانية. ُيظِهر االستخدام المسؤول لبطاقتكم 
االئتمانية للُمقِرضين أنكم مرّشحون جيدون للحصول على 

قرض. تحّدثوا مع شخص في البنك الذي تتعاملون معه عن 
برامج البطاقات االئتمانية للقادمين الُجدد.

 Financial للمزيد من المعلومات، زوروا
Consumer Agency )وكالة المستهلك المالي( على 

  fcac-acfc.gc.ca موقع

للمزيد من المعلومات عن االحتيال وسرقة الهوية، 
اقرؤوا Consumer Handbook )ُكتّيب الُمستهلك( 

الكندي على اإلنترنت: customershandbook.ca  أو 
.findlink.at/CCHanbook

الضرائب

تستخدم الحكومات في كندا الضرائب لدفع تكاليف الخدمات 
الرعاية الصحية، والمدارس،  والُبنى التحتية العامة، مثل ّ
والطرقات السريعة. لالطالع على وصف لمختلف أنواع 

الضرائب، زوروا موقع وزارة المالية ontario.ca  أو 
findlink.at/Finance

ضريبة الدخل – إذا كنتم في وضعية المقيم في كندا، يجب 
 Canada عليكم تقديم إقرار بضريبة الدخل كل سنة مع

Revenue Agency - CRA )وكالة الضرائب 
الكندية(.

يتّم أخذ ضرائب معظم الموظفين من رواتبهم )شيك 
الراتب( – أّما العاملون بعقود أو لحسابهم الخاص، فيجب 

عليهم دفع الضرائب بأنفسهم.

يحصل العديد من الناس على مال ُمرتجع من وكالة 
الضرائب الكندية CRA ويطالبون بالمصاريف 

والمستحقات الُمتاحة. تتضّمن ُمرتجعات الضريبة الفدرالية 
أيضاً قسماً لضريبة الدخل الخاصة بالمقاطعة. يمكنكم 
الحصول على مساعدة مجانية إلكمال ُمرتجع ضريبة 
 Community Volunteer Incomeالدخل عبر

Tax Program )البرنامج المجتمعي المتطّوع لضريبة 
الدخل(.

للمزيد من المعلومات، زوروا موقع وكالة الضرائب 
findlink.at/incometax أو canada.ca الكندية
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ضرائب المبيعات – يدفع جميع المستهلكين في أونتاريو 
 Harmonized Sales Tax - HST ضريبة اسمها

على أغراض وخدمات االستهالك. ال توجد ضريبة 
على األغراض الضرورية، مثل الِبقالة، أو الحفاضات، 
أو مالبس األطفال. إن نسبة ضريبة المبيعاتHST في 
أونتاريو هي %13. يحصل المقيمون في أونتاريو من 

ذوي الدخل المحدود أو المتوسط على جزء صغير ُمرتجع 
من ضريبة المبيعات HST عبر وكالة الضرائب الكندية 

CRA. بإمكانكم تقديم طلب للحصول على ُمرتجع ضريبة 
المبيعات في إقراركم الضريبي السنوي. يعتمد المبلغ 

الُمرتجع على مستوى الدخل لديكم.

للمزيد من المعلومات عن ضريبة المبيعات الُمرتجعة 
  findlink.at/GST-HST أو canada.ca زوروا موقع ،HST

ضريبة العقارات – يجب أن يدفع مالكو العقارات ضريبة 
لبلديتهم. تقّرر الحكومة البلدية معدل هذه الضريبة وحجمها 
بناًء على قيمة العقار. إذا استأجرتم بيتاً أو مكان عمل، ليس 

عليكم دفع ضريبة العقارات، لكن تكلفة الضريبة العقارية 
جزء يحّدد معدالت اإليجار.

الُمرَتجع الضريبي والمنافع الضريبية

هناك العديد من أشكال دعم الدخل ُمتاحة لسّكان اونتاريو 
بناًء على ضريبة الدخل لديهم، مثل ُمرتجع ضريبة 

المبيعات HST. من الهام تقديم إقراركم الضريبي حتى لو 
لم يكن لديكم دخل.

هناك نوعان هاّمان في الُمرتجعات الضريبية هما: 
 Working Income Tax  Benefit – WITB

( Canada Child و )منافع ضريبة دخل العمل
Benefit - CCB )إعانة الطفل الكندية(. وتعتمدان على 
دخلكم. انتبهوا إلى وجوب أن يقّدم شريكم/تقّدم /شريكتكم 
اإلقرار الضريبي كل سنة ليكون ُمستحقاً/تكون ُمستِحقة 

للُمرتجع الضريبي وغيره من الفوائد.

للمزيد من المعلومات عن الُمرتجع الضريبي والمنافع، 
زوروا موقع وكالة الضرائب الكندية  canada.ca أو 

findlink.at/cra-bnft

مالحظة هامة

إحموا هويتكم من خالل استخدام رخصة أونتاريو 
للقيادة )السياقة( أو بطاقة عليها صورتكم كهوية. 

ال تستخدموا رقم التأمين االجتماعي SIN الخاص 
بكم.




