
         
        

        
        

         

         
          
           

          

          
          

          
    

          
         

        
      

            
         

        
      

      
      

        
              

        
        

             

          
            

       
        

       
             

         
       

      
        

               
       

               
         

         
     

            
   

 السجل التجاري الجدید بأونتاریو – صحیفة وقائع

یقدم لكم السجل التجاري الجدید: نظرة عامة

 ًاتجاری ًسجال أونتاریو حكومة ستطلق ،2021 أكتوبر 19 في
 مالیین على اإلنترنت عبر الحدیثة الخدمة ھذه لِّستسھ .اًجدید

 إلى الوصول عملیة للربح الھادفة غیر والشركات األعمال
 تسجیل مثل میسورة، بأسعار أونتاریو في الحكومیة الخدمات
 عائد وتقدیم للربح الھادفة غیر األعمال ودمج التجاریة األعمال

 .سنوي
 أنحاء جمیع في األشخاص سیتمكن اإلطالق، على مرة ألول

 على خدمة 90 من أكثر إلى المباشر الوصول من المقاطعة
 وسیتمكنون السنة في اًیوم 365 و الیوم في ساعة 24 مدار
 أو البرید من ًبدال الفور على اإللكترونیة المعامالت إكمال من

 .الفاكس
 إیداع أو التسجیل عملیات إجراء اآلن یمكن المثال، سبیل على

 الفاكس، أو البرید طریق عن ًامسبق تقدیمھا تم التي األرواق
 الفور على أسابیع، ستة إلى أربعة من إنجازھا یستغرق والتي

 .اإلنترنت عبر التسجیل خالل من
 الجائحة بعد ما مرحلة في االقتصادي االنتعاش دعم سبیل في
 إلى الوصول من الشركات تتمكن أن نضمن أونتاریو، في

 والسماح مخفضة وبتكالیف وكفاءة بسرعة لھا الالزمة الخدمات
 .البناء إعادة على والطاقة الوقت بتركیز لھا

 یقرب ما منذ إنشاؤه تم قد الحالي النظام أن إلى اإلشارة تجدر
 الجدید التجاري السجل سیحل .قدیمة بتقنیة ویعمل اًعام 30 من

 اقتصادنا احتیاجات وسیلبي البطيء النظام ھذا محل بأونتاریو
 .بسرعة التوسع في اآلخذ الرقمي والعالم الحدیث

 لمتطلبات االمتثال وكذلك وصیانتھا، الشركات تسجیل تسھیل •
.منظمة رقمیة قناة خالل من الحكومیة اإلیداع

 والخدمات المنتجات من العدید توفیر خالل من الوقت توفیر • 
 التي الورقیة للعملیات مالئمة وبدائل الفور على الحكومیة

ً.طویال ًاتستغرق وقت

 الرسوم خالل من أونتاریو أعمال على والتكالیف العبء تخفیف • 
 .الموحدة البحث ومنتجات المجانیة البحث وعملیات المخففة

 المیزات المشمولة في السجل التجاري:

 ساعة 24 مدار على اإلنترنت عبر متاحة خدمة 90 من أكثر •
.السنة في اًیوم 365 الیوم، في

 عبر إلیك المرسلة المعامالت وإیصاالت للمستندات فوریة خدمة • 
.اإللكتروني البرید

 المستخدمین لمساعدة المعامالت وصحة دقة من التحقق میزات • 
.األخطاء من ٍوخال آمن بشكل التحرك على

 تداولھا یتم ال التي التجاریة األنشطة إلدماج ًامسبق مجھزة أحكام • 
. ًاعلن

.القادمة اإلیداعات لتتبع اإللكتروني بالبرید تلقائیة تنبیھات • 

 اإلنترنت عبر مجاني بحث بإجراء تسمح نةّمحس بحث وظائف • 
.متعددة مستندات إلى الحاجة یلغي مما موحدة، بحث ومنتجات

 عبر وصیانتھا للربح الھادفة غیر للشركات طَّ َسبُم تسجیل • 
 2010. للربح، الھادفة غیر الشركات قانون خالل من اإلنترنت

 األعمال من بالتحقق للمسح القابلة السریعة االستجابة رموز تسمح •
.الفعلي الوقت في

ESC Corporate الخدمة مزودي مع التكامل استمرار • 
 .Services Ltd و ecore خالل من Dye & Durham 

األعمال. استمراریة لدعم Corporation       



        
     

       
     
        

     
       

  
       

         
          

  
         
        

         
    

      
   

      
          

 أمثلة على مستخدمین

التجاري السجل حول الجدیدة بالمعلومات اطالع على  للبقاء
الرابط على حسابًا سجل  بأونتاریو،

.Ontario.ca/BusinessRegistry 

الخطوات التالیة:

تسجیلھا إلى ویتطلع صغیرة شركة صاحب  Madalitso ھو
خالل - العمل من مغادرة إجازة كان Madalitso یأخذ بنفسھ.
تفادیًا شخصیًا التسجیل إلكمال تورنتو إلى للسفر - العمل  ساعات

بالبرید. اإلرسال لعملیة الطویل االنتظار  لوقت

یمكن لـ بأونتاریو، الجدید التجاري السجل إطالق یتم  عندما
أن یسجل عبر شبكة االنترنت في أي وقت Madalitso

لـ یمكن یناسبھ واستالم تأكید فوري بالبرید اإللكتروني..
تغییر أو السنویة اإلیداعات إكمال یختار  Madalitso أن

مدار على أخرى معاملة 90 من أكثر إكمال أو عملھ  عنوان
المكتب مغادرة دون السنة في یوًما 365 و الیوم في ساعة 24 

عملھ. عن  واالبتعاد

عدم من التأكد إلى وتتطلع یوغا استودیو إنشاء على Gee تعكف
متأكدة غیر Gee .اختارتھ الذي باالسم تعمل أخرى أعمال  وجود

القواعد جمیع وتغطیة للتقاریر خیارات خمسة بین الفرق  من
متعددة. شھادات مقابل واألجور  واألوامر

من Gee ستتمكن بأونتاریو، الجدید التجاري السجل خالل  من
عدم شھادة من التكلفة: 40%  طلب مستند واحد معتمد بنسبة
Gee لـ یمكن سابقًا. مقدمة مستندات خمسة تدمج  المطابقة،التي

الوقت یوفر مما اإللكتروني، البرید عبر الفور على المستند  استالم
والمال.
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