لجنة مكافحة الفقر

الفوائد والمدفوعات والبرامج المتوفرة

تعزيز الدخل
2021 - 2022
•

من المهم تسجيل الضرائب كل عام ،حتى لو لم يكن هناك دخل لتسجيله.

•

هذا لضمان الحصول على جميع الفوائد واألرصدة المؤهل للحصول عليها.

•

إليجاد مكتب تسجيل ضرائب يمكن زيارة موقع وكالة الدخل الكندية

•

من األمثلة على المواقع المجانية التي يمكنك استخدامها لتسجيل الضرائب
 Wealthsimple Taxو TurboTax

تسجيل الضرائب

المزايا واألرصدة المتوفرة
منافع الطفل الكندية ()CCB
إن مقدّم الرعاية الرئيسي مؤهل لمدفوعات معفية من الضرائب تصل إلى  6,639دوالر لمقدم الرعاية للطفل األقل من  18سنة.
ضرائب السلع والخدمات (رصيد ضريبة السلع والخدمات)/ضريبة المبيعات المنسقة ()HST
مدفوعات معفاة من الضريبة لمساعدة األفراد واألسر ذوي الدخل المنخفض بدل جزئي أو كلي لضريبة السلع والخدمات
أو ضريبة المبيعات المنسقة المدفوعة.
الرصيد الضريبي لذوي اإلعاقة ( )DTC
تخفيض قيمة ضريبة الدخل التي يدفعها الشخص ذوي اإلعاقة أو العائلة المسؤولة عنهم (قد تصل إلى رصيد  8,416دوالر معفي من الضرائب).
استحقاقات الطفل من ذوي اإلعاقة ()CDB
إعانة ضريبية لألسر التي ترعى طفالً دون سن  18سنة والمؤهل للحصول على إعفاء ضريبة اإلعاقة.
إعانة العمال الكنديين ()CWB
إذا كنت تعمل ولكن لديك دخل متواضع ،يمكن عندها المطالبة بإعانة العمال الكنديين عند تسجيل الضرائب.
إعفاء ضريبي للعمال ذوي الدخل المحدود ()LIFT
رصيد غير مسترد يصل إلى  850دوالر سنويًا يمكن استخدامه لتقليل أو إلغاء ضريبة الدخل الشخصي في أونتاريو.
اإلعانة الضريبية لرعاية الطفل في أونتاريو ()CARE
رصيد ضريبي لألسر ذوي الدخل المنخفض والمتوسط للمطالبة بما يصل إلى  ٪75من نفقات رعاية الطفل المؤهل لهذه اإلعانة.

هل تعلم؟
دفع حوافز العمل المناخي

حاسبة المنافع
يمكن الحصول على تقدير للمنافع واألرصدة المؤهل للحصول عليها
من خالل زيارة أداة منافع وكالة الدخل الكندية .قد تشكّل اإلعانات
الضريبية حتى  %50من دخل األسرة!
الرابط موجود أدناه!

هذه المدفوعات هي استرداد ضريبي يقلل من أي دين مستَحَق
للسنة .لألفراد الذين يعيشون في أونتاريو قد تصل مدفوعات األسرة
دوالرا  ٪10 +إضافية لألفراد في
المكونة من  4أفراد إلى 448
ً
المجتمعات الريفية.

األرصدة الدراسية
يجب على الطالب (بما في ذلك الطالب الدوليين) تقديم نموذج ( T2202اإليصال الضريبي الرسمي) من مؤسستهم التعليمية ما بعد الثانوية المؤهلة
لالستفادة من هذا الرصيد غير المسترد عند دفع ضرائبهم .ويمكن االحتفاظ بهذا الرصيد لعدة سنوات.

استحقاقات االسترداد الكندية
االستحقاقات هي ألولئك غير المؤهلين للحصول على مزايا التأمين الوظيفي المنتظم مثل العاملين لحسابهم الخاص ،أو أولئك الذين انخفض دخلهم
بنسبة  ٪50على األقل بسبب فيروس كورونا  .19يمكن ألي شخص الحصول على هذه المستحقات طالما لم يكن مواط ًنا أو مقي ًما دائ ًما في كندا،
وكان يقيم وموجودًا في كندا خالل الفترة التي طالب فيها بالمستحقات واستوفى معايير األهلية األخرى.

استحقاقات االسترداد الكندية ()CRB
** انتهت في أكتوبر  .2021تستقبل وكالة الدخل الكندية وتعالج الطلبات بأثر رجعي حتى  22ديسمبر **2021
المنافع وتفاصيل األرباح:
• لكل أسبوعين  1000دوالر ( 900دوالر بعد الضريبة) ،بح ّد أقصى  26أسبوع.
• يؤهلك لهذا انخفاض متوسط الدخل االسبوعي بنسبة  ٪50مقارنة بالعام الماضي بسبب .COVID -19
• ولكن يجب سداد  0.50دوالر من استحقاقات االسترداد الكندية عن كل دوالر من صافي الدخل األعلى من  38,000دوالر
للسنة.

مستحقات اإلعانة المرضية الكندية ()CRSB
فترة المنفعة:
• لكل أسبوع  500دوالر ( 450دوالر بعد الضريبة) ،بح ّد أقصى  4أسابيع.
العمل أثناء فترة االنتفاع:
• يجب أن ينخفض العمل بنسبة  %50من أسبوع العمل المقرر.

مستحقات اإلعانة لتقديم الرعاية الكندية ()CRCB
فترة المنفعة:
• لكل أسبوع  500دوالر ( 450دوالر بعد الضريبة) ،بحد أقصى  42أسبوعًا لكل أسرة.
الكسب أثناء فترة االنتفاع:
• يجب أن ينخفض العمل بنسبة  %50من أسبوع العمل المقرر.

برامج أخرى متوفرة

يحتوي القسم التالي على برامج متوفرة يستطيع عامة الناس والمسنين ا لتقديم لها لتعزيز دخلهم حسب أهلية قبولهم في البرنامج

برنامج دعم كهرباء أونتاريو ()OESP
برنامج دعم كهرباء أونتاريو هو برنامج يقوم عليه مجلس الطاقة في أونتاريو ( )OEBيعمل على خفض فواتير الكهرباء لألسر
يزود برنامج دعم كهرباء أونتاريو للعمالء المؤهلين برصيد شهري حسب دخل األسرة وعدد أفرادها ،ويط ّبق
ذات الدخل المنخفضّ ،
البرنامج مباشرة على فواتير كهرباء العمالء المؤهلين.

منحة تحفيز الدريب المهني ()AIG
منحة تحفيز التدريب المهني ( )AIGهي منحة نقدية خاضعة للضريبة بقيمة  1000دوالر سنويا أو ما يعادلها ،بحد أقصى 2000
دوالر للشخص الواحد مرة في العمر.

مستحقات أونتاريو الثالثية ()OTB
مستحقات اونتاريو الثالثية هي دفع مشترك لرصيد ضريبة الطاقة والملكية ،وضريبة شمال أونتاريو لرصيد الطاقة ،ورصيد ضريبة
سم استحقاقات أونتاريو السنوية على  12وتصدر المدفوعات في اليوم  10من كل شهر.
أونتاريو للسلع تق ّ

برامج لكبار السن
خطة المعاشات التقاعدية الكندية ()CPP
خطة المعاشات الكندية ( )CPPالراتب التقاعدي ،هي فائدة خاضعة للضريبة تستبدل جزء من الدخل بعد التقاعد ،إذا كان الفرد
ً
مؤهال ،فسيحصل على معاش تقاعدي من خطة المعاشات التقاعدية الكندية لبقية حياته.
للتأهل يجب أن:
• يكون العمر على األقل  60سنة.
• تقديم مساهمة واحدة صالحة لخطة المعاشات التقاعدية (.)CPP

تتوفر استحقاقات ذوي اإلعاقة في خطة المعاشات التقاعدية الكندية ()CPP

معاش كبار السن ()OAS
معاش إعانة كبار السن ( )OASهو دفعة شهرية يحصل عليها من كان عمره  65عا ًما أو أكثر ،في بعض الحاالت تسجلك الخدمات
الكندية تلقائيًا في معاش إعانة كبار السن ( ،)OASفي حاالت أخرى يجب على الفرد التقدم بطلب للحصول على معاش إعانة كبار
السن.

الدخل المضمون ال ُمسا ِعد ()GIS

الدخل المضمون ال ُمساعد هو دفعة شهرية يمكن الحصول عليها بناء على الدخل وهي متاحة لذوي الدخل المنخفض المشتركين في
معاش إعانة كبار السن ،غير خاضع للضريبة.

نظام دفع الدخل السنوي المضمون )(GAINS

ً
مؤهال للحصول على مدفوعات شهرية لنظام الدخل السنوي المضمون،
إذا كنت من كبار السن ذوي الدخل المنخفض ،فقد تكون
تتراوح مدفوعات نظام الدخل السنوي المضمون الشهرية بين  2.50دوالر و 83دوالر.

لمزيد من المعلومات حول المزايا واالعتمادات والبرامج المتاحة ،يمكن زيارة وكالة اإليرادات
الكندية:
https://www.canada.ca/en/services/benefits.html
حاسبة المنافع
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/childfamily- benefits/child-family-benefits-calculator.html
استراتيجية
بيل
لمكافحة
الفقر

الوعي .الشمولية.
الوصول .الفرص.

مكاتب التسجيل الضريبي المجاني
https://www.canada.ca/en/revenueagency/services/tax/individuals/community-volunteer- incometax-program.html
خدمة العمالء1 (800) 959-8281:

