Income Tax

ضريبة الدخل

)(For Arabic Speakers Only

( للمتحدثين باللغة العربية فقط)

What you will learn at this
…Workshop
?What is income
?What is total income
?What is net income
?What is taxable income
Who should file a tax return in
?Canada
What is the benefit of filing
income tax each year, what is the
?harm of not filing income tax
Why you need to file Income Tax
?correctly
When you should file your tax
?)return (or Income Tax
?What is tax-credit
What is non-refundable tax?credit
?What is refundable tax-credit
What is T4 slip or other slips

في ورشة العمل هذه ,سوف نتطرق إلي الخطوات و النصائح
المتعلقة بضريبة الدخل في كندا .سوف نقوم بتسليط الضوء علي
التالي :من هم األشخاص الخاضعين للضريبة في كندا؟ ما هي
الفائدة المرجوة من المحاسبة الضريبية في كل سنة؟ ما هي الفوائد
المترتبة علي تقديم الضرائب؟ و ما الضرر الذي يقع علي
الشخص الذي لم يقم بتقديم الضرائب؟ ما الذي تحتاجه لتقديم
الضرائب بشكل صحيح؟ما هي التحضيرات الالزمة لمنع حدوث
أضرار؟ و ما هو التوقيت المحدد للتقديم علي الضرائب؟








سوف نقوم أيضا بتسليط الضوءعلي ما
يلي:
 ماهو الدخل؟
 ما هو أجمالي الدخل؟
 ما هو صافي الدخل؟
 ما هو الدخل الخاضع للضريبة؟
 ما هو اإلئتمان الضريبي؟
 ما هو الرصيد الضريبي الغير قابل لإلسترداد؟
 ما هو الخصم الضريبي المسترد؟
 ما معني مصطلح سليب؟








Please bring proof of:

ضيف المحاضرة Guest speaker-


)(PR Card, letter from IRCC, etc.
Priority is given to Permanent Residents,
Convention Refugees, Protected Persons and
Live - in Caregivers. All eligible clients must
bring their PR Card, Record of Landing Paper
or Notice of Decision Letter for registration and
arrive 30 minutes before the start of the session.

***هام جدا:
تعطى األولوية للمقيمين الدائمين  ،والالجئين من خالل االتفاقية،
واألشخاص المحميين ،ومقدمي الرعاية المباشرة .فضال و ليس أمرا,
الرجاء من جميع العمالء المؤهلين إحضار البطاقة الدائمة ،أو الوثيقة
التي تم إستالمها عند الدخول لكندا أو ما شابه للتسجيل .كما نرجو من
عمالئنا الكرام الوصول قبل المحاضرة ب  20دقيقة للتسجيل.

*** مالحظة:
* سوف يتم توفير تذاكر للباص
*يوجد موقف مجاني للسيارات

Nedaa Albassam

A Certified Tax professional
التاريخ و التوقيت_ Date and Time
 – February 15th, 2019يوم الجمعة Friday
مساء 4:00 pm – 6:00 pm

Location
العنوان
S.U.C.C.E.S.S. Tri -City
435U- North Road, Coquitlam, B.C. V3K 3V9
)(Unit –U
Workshop is for FREE as seats are limited,
registration is required.

المحاضرة مجانية

و بما أن المقاعد محدودة  ،يرجي
التسجيل

 Phone: 604-936-5900 Ext. 513
 E-mail: huda.altayar@success.bc.ca



