
 الوحدة األولى
كيفية التعامل مع البنوك واالدخار في كندا

الكندية حديثًا الجنسية  والحاصلين على  الجدد  للوافدين 

كتاب تدريبات الطالب



مرحبًا بكم!
لقد صممنا هذه الدورة للوافدين الجدد إلى كندا. فمعرفة المزيد عن كيفية التعامل مع البنوك هنا 

يمكن أن يساعدك على االستقرار سريعًا، ووضعك على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافك.

تعتبر المؤسسات المالية الكندية وسائل رائعة إلدارة أموالك. إنها أماكن آمنة للحفاظ على هذه 
األموال. فهي تسهل عليك تتبع حركة مدخراتك وحتى مساعدتك على زيادتها. كما إنها تقدم 

خدمات أخرى، مثل إرسال األموال إلى األصدقاء أو العائالت في الدول األخرى. 

لكن هناك الكثير من األمور التي يجب عليك معرفتها عن كيفية عملها جميعًا!

في ورشة العمل هذه، سوف:

تتعرف على طريقة التعامل مع البنوك في كندا	 

تكتشف فرص االدخار المختلفة 	 

تفكر في أكثر الخدمات التي تهمك وتهم أسرتك	 

لنبدأ!

 بالتعاون مع شركة شركاء التعلم العالمية
 www.globallearningpartners.com 

تتقدم شركة ABC Life Literacy Canada بوافر الشكر لمجموعة بنوك تورونتو 
 .Money Matters الراعي المؤسس على دعمها السخي لبرنامج )TD( دومينيون 

ُطبع في كندا )2015(

المؤسسة المالية هي مكان يقدم الخدمات المالية. في كندا، قد تكون هذه 
المؤسسة هي بنك أو اتحاد ائتماني أو شركة إلدارة األموال أو شركة 

للتسليف واالدخار.

شكر وتقدير



كتاب تدريبات الطالب

1

 اتبع حركة أموالكالنشاط 1
اختبار للتقييم الذاتي

ما يجب عليك القيام به؟

قم بالتأشير على العبارة األكثر انطباقًا عليك.	 

فكر في أموالك وفي أسرتك وحياتك.	 

أين تذهب إذا كنت بحاجة إلى المال أو إذا كنت 	 
ترغب في صرف أحد الشيكات؟

أذهب إلى متجر منح قروض نقدية.

أذهب إلى صراف في أحد البنوك.

أستخدم ماكينة الصراف اآللي.

ال ينطبق علي أي شيء مما سبق. وهذا هو موقفي.

متجر منح القروض النقدية هو متجر يقوم بصرف الشيكات أو 
إقراض األموال مقابل رسوم مثل قرض يوم الدفع أو السلفة النقدية.

وغالبًا ما تكون الرسوم أكبر بكثير من الرسوم التي قد تدفعها لدى 
البنك.

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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مناقشة جماعيةالنشاط 2
عندما تتحدث عن األموال أو عندما تذهب ألحد البنوك،             

هل تشعر بعدم االرتياح؟

لست وحدك الذي يمر بهذا الشعور، فالكثير من األشخاص يمرون به.

 في رأيك، لماذا يمر الناس بهذا الشعور كثيرًا؟
 ما الذي قد يهدئ من هذا الشعور لدى الناس؟

ما الذي يجعلك تشعر بمزيد من االرتياح؟

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:

يحصل البنك على الودائع النقدية ويقوم بإقراض األموال ويقدم العديد 
من الخدمات المالية األخرى. يمكنك فتح حساب بنكي شخصي لدى 

أحد البنوك.
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ما هو موقفي؟النشاط 3
اقرأ العبارات أدناه ثم ضع دائرة حول اإلجابة التي تناسبك. ال توجد 

هنا إجابات صحيحة أو خاطئة - إنها جميعًا تتعلق بك وبحياتك.

ال أعرف ال نعم

أحتفظ باألموال في حساب ادخار وأضيف إليه كلما . 1
استطعت.                      

لدي حساب جاٍر وأستخدمه.. 2

أحتفظ بأموال كافية في حساباتي البنكية ال ُتفرض عليها          . 3
أية رسوم. 

أراجع كشوف حساباتي البنكية بانتظام لمساعدتي على   . 4
إدارة أموالي. 

أستخدم البنك أو االتحاد االئتماني إلرسال األموال إلى . 5
أسرتي أو أصدقائي في دول أخرى.

ال أقترض إال إذا كانت لدّي خطة للسداد. . 6

أضع أموالي في حساب ادخار معفي من الضرائب . 7
.)TFSA(

8 ..)RRSP( أساهم في خطة االدخار التقاعدي المسجلة

أتصفح المواقع اإللكترونية لكي أعرف المزيد عن األدوات . 9
والخدمات المالية المناسبة ألسرتي.

أتحدث مع أسرتي حول المسائل المالية.. 10

موقفيالعبارة

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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البنوك الكندية واالتحادات االئتمانية النشاط 4
تصفح المواقع اإللكترونية أدناه قبل اختيار المؤسسة المالية التي تناسبك. 

ابحث عن المعلومات الخاصة بالوافدين الجدد- فهذه المعلومات البنكية 
تستهدفك!

هل ترغب في التحدث شخصيًا إلى أحد األشخاص؟ ابحث عن أقرب فرع 
منك واذهب لتحديد موعد.

تتسلم البنوك الرئيسية الودائع النقدية وتقوم بإقراض األموال وتقدم العديد من 
الخدمات المالية األخرى. وتمتلك فروعًا في جميع أنحاء كندا.

 BMO 

 CIBC

 HSBC

RBC

Scotiabank

TD Canada Trust

االتحاد االئتماني المركزي الكندي

www.bmo.com

 www.cibc.com

 www.hsbc.ca

 www.rbc.com

www.scotiabank.com

www.tdcanadatrust.com

www.cucentral.ca

1-877-225-5266

1-866-525-8622

1-888-310-7422

1-800-769-2511

1-800-472-6842

1-866-222-3456

1-800-649-0222

البنك

االتحاد االئتماني

الموقع اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

رقم الهاتف

رقم الهاتف

تلميح عن 
المال

االتحادات االئتمانية هي مؤسسات غير هادفة للربح تقدم العديد من 
الخدمات نفسها التي تقدمها البنوك. وقد تفرض أسعار فائدة ورسومًا على 

القروض أقل من البنوك الكبرى، ولكنها ال تتمتع بحجم االنتشار الكبير 
الذي تتمتع به البنوك في كندا.

يحتوي كل من المواقع اإللكترونية أعاله على مكان للبحث يسمح لك 
بالعثور على أقرب فرع لك. وقد يتيح لك البحث باستخدام اللغات التي 

يتحدث بها الموظفون العاملون لدى كل فرع.
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جرب هذا النشاط الجماعيالنشاط 5
ضعوا معًا قائمة بأنواع األشياء الواجب مراعاتها عند اختيار البنك 

األنسب لكم. وإليكم بعض األفكار.

هل يمتلك هذا البنك فروعًا وماكينات صراف آلي بالقرب مني؟	 

ما هي مواعيد عمل البنك؟	 

ما هي الرسوم التي يفرضها البنك على الحساب الذي أرغب في   	 
فتحه؟  

كم تبلغ الفائدة التي سأحصل عليها على حسابي االدخاري؟	 

هل يمكنني تحرير شيكات؟ هل سأسدد رسومًا؟                              	 
هل سأتحمل أية تكاليف من أجل إصدار شيكات؟

هل سأتحمل مصاريف إضافية إذا استخدمت ماكينة صراف آلي 	 
تابعة لبنك آخر؟ وكم تبلغ هذه المصاريف؟

هل يتعامل موظفو البنك بشكل ودود ومستعدون لإلجابة عن   	 
أسئلتي؟  

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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الماليةالنشاط 6 الخدمات 

 حسابات االدخار

الحسابات الجارية

التحويل المالي أو التحويل البنكي العالمي

بطاقات االئتمان

قروض السيارات والقروض العقارية

تقدم معظم المؤسسات المالية في كندا الخدمات اآلتية:

يتيح لك هذا الحساب الحصول على فائدة على األموال التي تودعتها فيه. 
ويمكنك سحب األموال وقتما تشاء، لكنك قد تتحمل بعض الرسوم عند 

القيام بذلك. 

يتيح لك هذا الحساب تحرير الشيكات وسداد الفواتير والقيام بالمهام المالية 
الشخصية األخرى. وهو يمنحك نسبة فائدة قليلة أو قد ال يمنحك أية فوائد.

تتيح لك هذه التحويالت إرسال األموال إلى أسرتك وأصدقائك في دول أخرى.

باستخدام بطاقة االئتمان، يقوم البنك بإقراضك األموال في كل مرة تستخدم فيها 
هذه البطاقة. وإذا لم تسدد المبلغ كاماًل كل شهر، فستضطر إلى دفع فائدة. 

عادة ما تتطلب تلك القروض تسديد دفعات شهرية حتى يتم سداد المبلغ كاماًل.

ما هو مقدار الفائدة التي سأحصل عليها؟ هل سأتحمل رسومًا  في 
كل مرة أقوم فيها بسحب األموال؟

هل تقدم حسابات مجانية أو منخفضة التكلفة؟ هل هناك حد أقصى  لعدد المرات 
التي أستخدم فيها بطاقة الخصم المباشر؟ ماذا يحدث إذا قمت بتحرير شيك بمبلغ 

أكبر مما أمتلكه في حسابي؟

ما هو مقدار الفائدة التي سأدفعها؟ هل امتلك خطة لسداد مديونياتي في 
الوقت المحدد؟

ما هي نسبة الفائدة؟ كيف أخطط الستخدام هذه البطاقة االئتمانية؟ كيف 
أخطط لسداد مديوناتيها؟

 ما هو مقدار الفائدة التي سأدفعها؟ 
هل امتلك خطة لسداد مديونياتي في الوقت المحدد؟
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الخدمات البنكية األخرى - يتبع
بطاقة الخصم المباشر

كشوف الحساب

اإليداع المباشر

حماية السحب على المكشوف

تتيح لك هذه البطاقة سحب األموال من حساباتك البنكية على الفور. 
ويمكنك استخدامها عند ماكينة الصراف اآللي للحصول على النقدية أو 

في المتاجر لسداد فواتيرك.

ُيرسل إليك كشف الحساب عن طريق البريد أو عبر اإلنترنت. ويوضح 
مقدار األموال التي تمتلكها في حسابك واألموال التي أنفقتها خالل 

الشهر. ويوضح الكشف الفوائد والرسوم والمرات التي قمت فيها بإيداع 
األموال أو سحبها.

اإليداع المباشر هو خيار للحصول على األموال من شيك الراتب أو من 
الحكومة. فبداًل من إعطائك شيكًا براتبك، يقوم صاحب العمل أو الحكومة 
بإيداع هذا الراتب مباشرة في حسابك الجاري. ال توجد فترة انتظار على 

اإليداع المباشر، وبالتالي يمكنك استخدام األموال على الفور.

ُيقصد بالسحب على المكشوف سحب أموال من الحساب تزيد عن تلك 
الموجودة فيه في ذلك الوقت. وعندما يحدث ذلك، قد “ترتد” شيكاتك - 
ولن ُتصرف وستتحمل رسوم عدم وجود رصيد كاٍف )NSF(. تعني 

حماية السحب على المكشوف على حسابك الجاري قيام المؤسسة المالية 
التي تتعامل معها بمنحك قرضًا فوريًا يحميك من ارتداد الشيكات. وتكون 

نسبة الفائدة على هذه الخدمة عالية وقد تتحمل رسومًا مقابل استخدامها.

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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أسئلة وأجوبةالنشاط 7
 س.  ما الذي أحتاجه لصرف شيك الحكومة الكندية الخاص بي لدى أحد 

البنوك؟

ج. بطاقة إثبات هوية تحمل صورة شخصية.

 س. ولكن ماذا أفعل لو لم يكن لدي بطاقة إثبات هوية تحمل صورة   
     شخصية؟

 ج. ال يزال بإمكانك صرف شيك الحكومة الكندية الخاص بك عن طريق 
    تقديم بطاقتين أخريين إلثبات الهوية.

س. ولكن ماذا أفعل لو لم يكن لدي بطاقتان أخريان إلثبات هويتي؟

 ج. يمكن ألحد األشخاص أن يضمن )يتعهد( بأنك الشخص المذكور اسمه 
    على الشيك. ويحتاج البنك إلى تحديد هوية هذا الشخص.

بطاقة هوية تحمل صورة شخصية هي بطاقة إثبات هوية تحتوي 
على صورتك وتوقيعك. رخصة القيادة هي أحد األمثلة على 

بطاقة إثبات الهوية التي تحمل صورة شخصية.

مناقشة جماعية
ما هي أنواع بطاقات الهوية الموجودة لدى أعضاء المجموعة؟ ضع 

قائمة بها.  

هل يمكن استخدام هذه البطاقات في صرف أحد الشيكات أو إجراء 
معامالت أخرى لدى البنك؟

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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جرب هذا النشاطالنشاط 8
فيما يلي بعض األمثلة على بطاقات إثبات الهوية التي يمكنك إظهارها لدى 

البنك لصرف شيك الحكومة الكندية، أو لفتح حساب بنكي شخصي.

ضع عالمة بجانب بطاقة الهوية التي تمتلكها.

رخصة قيادة كندية

)SIN( رقم الضمان االجتماعي

شهادة ميالد كندية

جواز سفر ساري المفعول

بطاقة تأمين كبار السن تحمل رقم الضمان االجتماعي

بطاقة خصم مباشر أو بطاقة بنكية عليها توقيعي

بطاقة ائتمان كندية عليها اسمي وتوقيعي

شهادة الجنسية الكندية أو شهادة التجنيس

بطاقة إقامة دائمة

نموذج الجنسية والهجرة الكندية                                           
IMM 5292 أو IMM 1442 أو IMM 1000

نعم أمتلك...

ليس لديك بطاقة هوية؟ تحدث إلى مدربك عن كيفية 
الحصول على بطاقة إثبات هوية. ثم تقدم بطلب 

للحصول عليها.
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مناقشة جماعيةالنشاط 9
اقرأوا معًا العبارات الواردة أدناه وناقشوا األسئلة. ما رأيك؟

 يرغب هنري في فتح حساب ادخار ولكنه ليس متأكدًا من أن البنك سيلبي 
      طلبه على الفور نظرًا لعدم امتالكه سيولة إضافية إليداعها في الحساب في 

      الوقت الحالي.

     هل يجب عليه االنتظار؟

  لنفترض أن جميلة ال تمتلك وظيفة.. 1

هل يعني هذا أن البنك لن يسمح لها بفتح حساب؟ 

 لنفترض أن كوي قد تعرضت ألوقات عصيبة في الماضي واضطرت إلى 
      إشهار إفالسها. 

     هل يعني هذا أن البنك لن يسمح لها بفتح حساب في الوقت الحالي؟  

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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الماليةالنشاط 10 حقوقك 
بموجب القانون الكندي، يحق لك فتح حساب بنكي شخصي. يمكنك فتح 

حساب حتى في الحاالت اآلتية:

الهيئة الكندية للمستهلك المالي

إذا لم تكن لديك وظيفة.. 1

إذا لم يكن لديك المال الذي ستضعه في حساب على الفور.. 2

إذا كنت قد أشهرت إفالسك.. 3

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:

التعامل البنكي عبر اإلنترنت ُيقصد به إجراء تعامالتك البنكية عبر 
جهاز كمبيوتر متصل بشبكة إنترنت.

التعامل البنكي عبر الهاتف ُيقصد به التعامالت البنكية التي تقوم بها 
عبر الهاتف. 

يمكنك فتح حساب بنكي شخصي لدى أحد البنوك وبالتالي يمكنك إجراء 
معامالتك البنكية عن طريق الكمبيوتر أو عبر الهاتف

مناقشة جماعية

خطوة بخطوة

اإلجابة

هل من الصعب فتح حساب بنكي؟

إذا كان لديك حساب بنكي، وضح لنا التجربة التي مررت بها؟

ما هي الخطوات التي يتعين على هنري وجميلة وكوي اتخاذها لفتح 
البنكية؟ حساباتهم 

الذهاب شخصيًا إلى البنك الذي يختارونه.. 1

إظهار بطاقة إثبات هوية.. 2
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ما هي األمور التي تهمك؟النشاط 11
ما هي المعلومات التي ترغب في معرفتها عن البنك قبل فتح 

الحساب؟ ما هي األمور التي تهمك؟

استخدم القائمة التي وضعتها مع أعضاء المجموعة للحصول 
ن األسئلة التي ترغب في طرحها على موظفي  على أفكار. دوِّ

البنك بناًء على أفكارك الخاصة.

أرغب في االستفسار عن…

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .
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 اتبع حركة أموالكالنشاط 12
اختبار تقييم ذاتي

ما الذي يتوجب عليك القيام به؟

قم بالتأشير على العبارة األكثر انطباقًا عليك.	 

فكر في مستقبلك ومستقبل أطفالك وزوجتك أو شريكتك ومن تحبهم.	 

 ماذا تريد لهم ولك بعد مرور عشر سنوات من اآلن؟ وبعد مرور 	 
عشرين عامًا؟ كم من المال تحتاج لتحقيق هذه األحالم؟

لست قادرًا على ادخار األموال. حتى أنه من الصعب للغاية 
ادخار القليل من دخلي.

يمكنني ادخار بعض المال، إذا استطعت معرفة كيفية القيام 
بذلك.

أدخر بعض المال في الوقت الحالي، ولكنني ربما ال أدخر 
الكثير من أموالي.

ال ينطبق علي أي شيء مما سبق. وهذا هو موقفي.

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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مناقشة جماعيةالنشاط 13
هل تجد أنه ال يتبقى معك أموال كافية يمكن ادخارها بعد اإلنفاق على 

الطعام والشراب والمسكن وسداد الفواتير؟

هل تشعر بالقلق حيال توفير األموال لمستقبلك؟ هل ادخار األموال يمثل

أهمية بالنسبة لك؟

هل تحتاج إلى ادخار مبالغ مالية كبيرة لكي تشعر بقيمة االدخار؟

كيف تتغير المتطلبات واالحتياجات المالية لألشخاص مع مرور الوقت؟

ماذا هي أسباب االدخار في مراحل الحياة المختلفة؟

المراهقون الذين يعيشون مع أسرهم	 

الطالب الذين يدرسون بدوام كامل	 

الشبان الذين يعيشون بشكل مستقل	 

الموظف	 

الشخص الذي ال يعمل ويعيش على دخل ثابت	 

أولياء أمور أطفال في سن االلتحاق بالمدرسة	 

أولياء أمور أطفال غادروا منازلهم	 

خالل فترة التخطيط للتقاعد	 

في فترة التقاعد	 

 	

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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جرب هذا األمرالنشاط 14
فكر في حياتك الشخصية.

ن في هذه المساحات بعض مراحل الحياة التي مررت بها بالفعل،  دوِّ
أو ترى أنك ستمر بها في المستقبل. وأدرج المرحلة التي تمر بها 

حاليًا.

تلميح عن 
المال

يشعر العديد من األشخاص بسهولة االدخار في حالة قيامهم بذلك بشكل 
منتظم. وإليك واحدة من تلك األفكار:

أن يقوم البنك الذي تتعامل معه باستقطاع جزء من حسابك الجاري 
بشكل تلقائي وإيداعه في حسابك االدخاري.
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جرب هذا النشاط الجماعيالنشاط 15
اجتمع أنت وأعضاء المجموعة ممن هم في نفس المرحلة العمرية.

هل لديكم احتياجات مالية مشتركة؟ من أجل ماذا أو ما السبب الذي 
قد تحتاجون من أجله إلى ادخار األموال في هذه المرحلة من 

حياتكم.

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:

المرحلة العمرية المشتركة بيننا هي:

أسباب االدخار هي:

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .
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فرص االدخارالنشاط 16
وضعت الحكومة الكندية خططا ادخارية خاصة لمساعدتك على 
زيادة أموال بشكل أسرع. هل تناسبك واحدة أو أكثر من الخطط 

الواردة أدناه؟

خطة االدخار 
المسجلة التعليمية 

حساب ادخار 
معفي من 
الضرائب

خطة االدخار 
المسجلة التقاعدي 

خطة مدخرات 
اإلعاقة المسجلة

RESP

TFSA

RRSP

RDSP

تساعدك هذه الخطة 
على ادخار األموال 

إلنفاقها على 
المصروفات 

التعليمية لطفلك بعد 
انتهائه من المرحلة 

الثانوية.

يساعدك هذا الحساب 
على توفير المزيد 

من األموال بسهولة. 

يساعدك هذا الحساب 
على االدخار لفترة 

التقاعد.

تساعدك هذه الخطة 
على االدخار 

للرعاية طويلة 
المدى لألقارب من 

ذوي اإلعاقة.

عندما تضع أموالك في خطة ادخار تعليمية 
مسجلة، ستقوم الحكومة الكندية أيضًا بوضع 

بعض األموال فيها. إذا كان دخلك محدودًا، فقد 
تحصل على المزيد من المساعدات المالية. ولن 

تدفع ضرائب على الفائدة التي تحصل عليها 
على هذه الخطة. ويسدد الطالب الضرائب على 

تلك األموال عندما يستخدمها لاللتحاق 
بالجامعة.

يمكنك إيداع ما يصل إلى 10,000 دوالر 
سنويًا في هذا الحساب. ولن تدفع ضرائب على 

الفائدة التي تحصل عليها على هذا الحساب. 
وكذلك لن تدفع ضرائب على األموال التي 

تسحبها من الحساب.

لن تدفع ضرائب على األموال التي تضعها في 
هذه الخطة أو الفائدة التي تحصل عليها حتى 

تسحب أموالك من هذه الخطة.

لكل دوالر تضعه في هذه الخطة، ستضع 
الحكومة في المقابل ما يصل إلى 3 دوالرات. 

ويعتمد المقدار الذي تسهم به الحكومة على 
دخل أسرتك. ويمكن ألقاربك من ذوي اإلعاقة 

إنفاق هذه األموال كيفما شاءوا.

مالحظات ماليةما المقصود بهانوع الخطة االختصار

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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خطة االدخار التعليمية المسجلةالنشاط 17

كيفية عمل الخطة

تشعر أمينة بالقلق بشأن قدرتها على توفير األموال لتعليم أطفالها بعد 
انتهائهم من المرحلة الثانوية. والطريقة الوحيدة التي يمكنها من خاللها 

تحقيق هدفها المستقبلي هي فتح حساب خطة ادخار تعليمية مسجلة.

كلما زادت األموال التي تضعها في خطة االدخار التعليمية المسجلة، 
زادت األموال التي ستدخرها مع مرور الوقت، وزادت الفائدة التي 

ستحصل عليها. 

يمكنك بدء االدخار عند والدة طفلك. 

تحتاج أنت وطفلك إلى رقم الضمان االجتماعي )SIN( لكي تستطيع فتح 
حساب في خطة االدخار التعليمية المسجلة. 

تتنامى األموال التي تضعها في هذه الخطة دون فوائد. ويدفع الطفل 
الضرائب عند قيامه بسحب األموال بعد انتهاء دراسته في المدرسة. 

ونظرًا ألن معظم الطالب يحصلون على دخل قليل جدًا أو قد ال يكون لهم 
مصدر دخل، فربما يدفع الطفل القليل من الضرائب أو قد ُيعفى منها. 

وتوفر الحكومة الكندية وسيلتين رائعتين لزيادة األموال الموجودة في 
خطة االدخار التعليمية المسجلة سريعًا وهما: سند التعلم الكندي ومنح 

الكندية.  التعليمية  المدخرات 

RESP هو اختصار لعبارة خطة ادخار تعليمية مسجلة. إنها طريقة 
الدخار األموال الالزمة لتعليم طفلك في المستقبل. 

التعليم بعد االنتهاء مرحلة الثانوية قد يشمل الجامعة أو الكلية أو التدريب 
المهني أو غيرها من البرامج التدريبية.

مساحة مخصصة لتدوين مالحظاتك:
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خطة االدخار التعليمية المسجلة - يتبع

سند التعلم الكندي

منحة المدخرات 
الكندية  التعليمية 

األساسية

منحة االدخار 
الكندية  التعليمية 

اإلضافية

CLB

CESG
األساسية

CESG
اإلضافية

هي األموال التي 
الحكومة  تضعها 

لمساعدتك  الكندية 
على بدء االدخار 

الالزم لتعليم طفلك 
بعد انتهائه من 
الثانوية. مرحلة 

هي األموال التي 
الحكومة  تضعها 

لمساعدتك  الكندية 
على بدء االدخار 

الالزم لتعليم طفلك 
بعد انتهائه من 
الثانوية. مرحلة 

األموال التي

الحكومة  تضيفها 
الكندية بجانب منحة 

التعليمية  االدخار 
الكندية األساسية.

قد يحصل طفلك على 500 دوالر اآلن 
لمساعدتك على بدء االدخار، باإلضافة إلى 

100 دوالر سنويًا حتى يبلغ طفلك 15 عامًا. 
ويصل هذا المبلغ إلى 2000 دوالر )باإلضافة 

إلى الفوائد( في شكل سندات ُتدخر لتعليم طفلك. 
ولن تحتاج إلى إيداع أي من أموالك الخاصة 
في خطة االدخار التعليمية المسجلة للحصول 
على هذا السند. سيتم دفع 25 دوالرًا إضافية 
مع أول سند بقيمة 500 دوالر للمساعدة على 

تغطية تكاليف الخطة. 

من يمكنه الحصول عليه؟ يمكن ألي شخص 
ُولد له طفل بعد 31 ديسمبر 2003، ويحصل 
على اإلعانة الوطنية للطفل كجزء من المزايا 

الضريبية الكندية للطفل، والمعروفة باسم 
“اإلعانة العائلية” أو “منحة المولود”.

يتم دفع 20% على اإلسهامات في خطة االدخار 
التعليمية الكندية حتى يبلغ عمر طفلك 17 عامًا. 

ويعني هذا أنه مقابل كل 10 دوالرات تودعها 
في حساب الخطة، تضيف الحكومة الكندية 

دوالرين إضافيين.

من يمكنه الحصول عليها؟ أي شخص!

مدفوعات تفوق ما حصلت عليه بالفعل من 
منحة االدخار التعليمية الكندية األساسية. فقد 
تحصل على 10% أو 20% إضافية على أول 

500 دوالر )أو أقل( تودعها في حساب الخطة 
سنويًا.

من يمكنه الحصول عليها؟ يعتمد المبلغ الذي 
يمكن لطفلك الحصول عليه على صافي الدخل 

األسري لمقدم الرعاية الرئيسي للطفل.

مالحظات ماليةما المقصود بهانوع الخطة االختصار

معرفة المزيد

للحصول على المزيد من المعلومات حول منحة االدخار التعليمية الكندية أو سند التعلم 
 1-800-O-CANADA الكندي، اتصل ببرامج المدخرات التعليمية الكندية على الرقم

.www.canlearn.ca 8281-959-800-1( أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني(
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خطة االدخار التقاعدي المسجلةالنشاط 18

كيفية عمل الخطة

بدأ أنطوان وعائلته التفكير في التقاعد وال يعرفون من أين يبدؤون. 
عندما قام بزيارة البنك، أوصاه الصراف بخطط االدخار التقاعدي 

المسجلة باعتبارها خيارًا ادخاريًا. هل فكرت في المدخرات التقاعدية؟

خطة االدخار التقاعدي المسجلة )RRSP( هي خطة ادخار يتم تسجيلها 
لدى الحكومة الكندية. األموال التي تضعها في هذه الخطة هي أموال ال 

تدفع عليها ضرائب بشكل فوري. ويعني هذا أنك تدفع القليل من الضرائب 
اآلن مع ادخار األموال للحصول عليها في فترة التقاعد. 

كما يمكنك إيداع األموال في حساب خطة االدخار التقاعدي لزوجتك حتى 
تتمكنا معًا من االدخار للتقاعد. قد تكون هناك منافع ضريبية عند القيام 

بذلك.

إن األموال التي تدخرها في حساب خطتك تظل هي أموالك. والغرض 
الرئيسي من الخطة هو دعمك عندما تتقاعد، لكن الحكومة الكندية تسمح لك 
باستخدام األموال في بعض األشياء مثل شراء منزلك األول أو الذهاب إلى 

المدرسة. فاألمر يشبه إقراض نفسك أموااًل من حساب خطتك التقاعدية 
ألنك ستلتزم بسدادها. 

RRSP هو اختصار لعبارة خطة ادخار تقاعدي مسجلة. إنها وسيلة 
الدخار أموال الستخدامها عند التقاعد. 

التقاعد يعني أنك لم تعد تعمل وال تحاول العثور على عمل. 

تلميح عن 
المال

ُينصح دائمًا بزيارة أحد البنوك أو مؤسسات التخطيط المالي عند 
التفكير في االدخار من أجل التقاعد. فكر في أسلوب حياتك الذي 

تريده عندما تتقاعد. ما هو المبلغ الذي عليك أن تدخره ليضمن لك 
تحقيق ما تريده؟
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النشاط 19

النشاط 20

الهيئة الكندية للمستهلك المالي

قدم تعهدًا

تعمل الهيئة الكندية للمستهلك المالي )FCAC( على حماية المستهلكين 
الكنديين. وتقوم بذلك من خالل توفير المعلومات عن األدوات والخدمات 

المالية والتأكد من اتباع المؤسسات المالية للقانون. كما أنها تعمل على توعية 
الكنديين بحقوقهم ومسؤولياتهم عندما يتعلق األمر بالتعامل مع المؤسسات 

المالية. 

يحتوي الموقع اإللكتروني للهيئة الكندية للمستهلك المالي على معلومات 
مفيدة حول االدخار وإدارة األموال بشكل آمن وذكي. 

www.fcac.gc.ca

في كتاب التدريبات الذي بين يديك تعرفت على المعامالت البنكية في 
المختلفة، والتفكير في أهم الخدمات  كندا، بجانب اكتشاف خيارات االدخار 

التي تهمك وتهم أسرتك. واآلن حان الوقت إلدخال هذه المعرفة الجديدة 
حيز التنفيذ. في المساحة الفارغة أدناه، تحدى نفسك من خالل هذا التعهد 
)والذي يشبه وعد تقطعه على نفسك( بأن تقوم بعمل أحد األشياء الجديدة 
أو المختلفة في إدارة أموالك. وقد يشمل ذلك فتح حساب ادخار أو عمل 

ميزانية أو أي شيء آخر تراه تغيرًا إيجابيًا.

تصفح الموقع  للحصول على المشورة بشأن:

كيفية التعامل مع أمورك المالية في مراحل حياتك المختلفة	 
كيفية االستخدام اآلمن للمعامالت البنكية عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت	 
كيفية اختيار الحساب البنكي المناسب لك	 

أتعهد بما يلي:



للوافدين الجدد والحاصلين على الجنسية الكندية حديثًا

 Money Matters شكرًا لكم على المشاركة في برنامج
للوافدين الجدد والحاصلين على الجنسية الكندية حديثًا.


