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موازنة أونتاريو

موازنة من أجل مقاطعة أونتاريو مزدهرة ومطبقة ألسس العدالة
تساعد حكومة أونتاريو الجديدة في خلق فرص العمل ودعم األفراد
أخبار

 2أيار /مايو 2102

جد موازنة أونتاريو – من أجل أونتاريو مزدهرة ومطبقة ألسس العدالة– استثمارات ذكية من شأنها أن تقوّ ي االقتصاد وتخلق فرص
تو ِ
العمل للشباب وت ّتخذ إجراءات لتقليص العجز المالي بحلول السنة المالية .2102-2102
تقترح موازنة أونتاريو لعام  2102أن تكون أونتاريو مزهرد ًة ومطبقة ألسس العدالة من خالل:







تأسيس "استراتيجية عمل الشباب" بقيمة  292مليون دوالر على مدار عامين ،وذلك لخلق فرص عمل لنحو  21أل ًفا من الشباب
وتوفير فرص الخضوع للتدريب الخاص ،وتعزيز مباشرة األعمال الحرة واالبتكار.
خلق فرص عمل من خالل االستثمار في البنية األساسية للمواصالت العامة والطرق والجسور والمستشفيات والمدارس.
خفض أسعار التأمين على السيارات بنسبة  %02في المتوسط لنحو تسعة ماليين سائق.
مساعدة  64ألف شخص جديد في الحصول سريعًا على الرعاية المنزلية والمجتمعية في منازلهم.
منح إعفاءات ضريبية لألعمال التجارية الصغيرة وذلك لخلق المزيد من فرص العمل من خالل زيادة اإلعفاء على الضريبة التي
يدفعها أصحاب العمل من الرواتب للرعاية الصحية ( ) Employer Health Taxمن  611ألف إلى  621ألف دوالر.
اتخاذ إجراءات نحو تحويل اإلعانة االجتماعية وذلك لمساعدة المزيد من المستفيدين منها في الحصول على فرص عمل وتحسين
أوضاعهم المالية.

يقدَّر العجز المالي للسنة المالية  2102-2102حاليًا بنحو  9.2مليار دوالر ،أي بفارق أفضل يقدر بـ  2مليارات دوالر عما كانت التوقعات
ً
عجزا أقل
يورد خالله تقرير المقاطعة
عليه في موازنة عام  .2102فلقد صادفت السنة المالية التي انتهت للتو العام الرابع على التوالي الذي ِ
ّ
من المتوقّع ،وانفردت بكونها الحكومة الوحيدة على مستوى كندا التي تنجح في الوصول إلى هذا المستوى من النجاح .ومن المتوقع أن يكون
نمو برنامج اإلنفاق أقل من واحد في المائة للسنة الثانية على التوالي.
وعالوة على التقليص المستهدف للعجز للسنة المالية  ،2102-2102من المتوقّع أن تنخفض قيمة العجز المالي للمقاطعة بفارق يزيد على
مليار دوالر من إجمالي  02.2مليار دوالر قيمة العجز الذي كان متوقّعًا للسنة المالية  2106-2102في موازنة  .2102ويبقى برنامج
اإلنفاق للسنة المالية  2106-2102دون تغيير كما كان متوقّعًا في التقديرات المالية لموازنة  .2102تستمر المقاطعة لما بعد السنة المالية
 2106-2102في طريقها الممنهج لتحقيق األهداف المتوقعة في موازنة  2102بتقليص العجز بانتظام ،وتحقيق فائض يصل إلى نصف
مليار دوالر بحلول السنة المالية .2102-2102
تعمل الحكومة مع شركائها الرئيسيين على وضع خطة لالنتعاش االقتصادي مكوّ نة من  4أجزاء ،من شأنها أن تساعد اقتصاد أونتاريو على
أن يقتنص فرصًا جديدة للنمو وخلق فرص العمل:
.0
.2
.2
.6

مناخ تنافسي ألنشطة األعمال – إن دعم وجود نظام ضريبي تنافسي وتشريعات فعالة من شأنه أن يع ّزز استثمارات تجارية جديدة
لخلق فرص العمل وتحقيق النمو االقتصادي.
بنية أساسية حديثة – يع ّد االستثمار في المواصالت العامة والطرق والمدارس والمستشفيات األساس الرئيس القتصاد إنتاجي.
القوى العاملة ذات المهارات العالية – يضمن االستثمار في تنمية المهارات والتعليم وكذلك توفير فرص العمل للشباب أن يكون
بإمكان كل أفراد المقاطعة العمل والنجاح.
تعزيز مباشرة العمل الحر واالبتكار – تقوية مقدرة أونتاريو على تحويل األفكار إلى سلع وخدمات مبتكرة من أجل االقتصاد
العالمي.
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ّ
تتخطى حدود أونتاريو إلى
التوجه نحو العالمية – العمل مع الشركات على توسيع سبل وصول السلع والخدمات إلى األسواق كي
.2
ّ
المقاطعات األخرى والواليات المتحدّة والدول ذات االقتصادات الناشئة.
 .4مجتمعات محلية حيوية وقوية -مساعدة جميع المجتمعات المحلية واالقتصادات اإلقليمية على االستفادة من إتاحة فرص العمل
والنمو االقتصادي
كما ستستمر الحكومة الجديدة في اتخاذ إجراءات لتوفير مزيد من الدعم للعائالت في أونتاريو ،حيث ستحسّن الفرص للسكان األصليين
بأونتاريو وتحمي الفئات األكثر ضعفا ً وتبني مجتمعات محلية أكثر صالبة.
ستجعل موازنة  2102أونتاريو مزدهر ًة ومطبقة ألسس العدالة من أجل صالح الجميع.

اقتباسات
"تلتزم الحكومة الجديدة بمساعدة الناس كافة في أونتاريو وبسد العجز المالي بحلول السنة المالية  .2102-2102سنتمكن من مواصلة
االستثمار في المجاالت التي يهتم الناس بها يوميا أكثر من غيرها من خالل تحقيق أهدافنا المالية وتجاوزها .نحن نحمي الرعاية الصحية
والتعليم ونخلق فرص العمل للشباب .وسيساعد نهجنا المتوازن لتقوية االقتصاد في خلق فرص عمل وبناء أونتاريو مزدهرة ومطبقة ألسس
العدالة للجميع".
 Charles Sousa -وزير المالية )(Minister of Finance

حقائق سريعة








تتوقّع الحكومة ً
نموا حقيق ًّيا في الناتج المحلي اإلجمالي يصل إلى  0.2في المائة في عام  2102و  2.2في المائة في عام 2106
و 2.6في المائة في عاميّ  2102و.2104
عقدت الحكومة مشاورات مع أكثر من  0111مؤسسة قبل وضع الموازنة واستمعت آلراء أكثر من  411ألف أسرة في
المجتمعات المحلية المختلفة في أنحاء أونتاريو من خالل استقصاءات البلدية المجراة عبر الهاتف.
إن حكومة أونتاريو هي إحدى حكومتين في كندا تسيران حال ًّيا على الدرب الصحيح نحو تحقيق أهدافهما المالية بل وتجاوزها
للسنة المالية  ،2102-2102ويأتي ذلك نتيجة لتركيز الحكومة على سد العجز المالي بحلول السنة المالية  – 2102-2102وهو
التزام يدعمه هدف تقليل نسبة صافي الدين إلى الناتج المحلّي اإلجمالي إلى  22في المائة وهو مستوى ما قبل الركود عند توازن
الموازنة.
وفّرت أونتاريو نحو  611ألف فرصة عمل منذ حزيران /يونيو  ،2119مستعيدة جميع الوظائف التي فقدت خالل فترة الركود
االقتصادي .يبلغ مستوى التوظيف حال ًّيا ما يزيد على  021ألف فرصة عمل وهو مستوى يتخطى أعلى نقطة قبل الركود.
وضعت أونتاريو خطة الستثمارات البنية األساسية تجاوزت قيمتها  22مليار دوالر على مدار األعوام الثالثة القادمة ،من شأنها
أن تدعم ما يزيد على  011ألف فرصة عمل سنو ًّيا في المتوسط.
تسير الحكومة قدمًا نحو تطبيق ما نسبته  41في المائة من إجمالي  242توصية للجنة إصالح الخدمات العامة في أونتاريو
( )Commission on the Reform of Ontario’s Public Servicesوالتزال تنظر في تطبيق التوصيات المتبقّية.
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لمعرفة المزيد
اإلطالع على الموازنة
مشاهدة خطاب الموازنة
مشاهدة صور الموازنة

االطالع على المعلومات األساسية حول الموازنة
-

آفاق أونتاريو االقتصادية وخطتها المالية
مساعدة سائقي السيارات في أونتاريو على التوفير
مجتم ٌع عادل
الحصول على الخصومات الضريبية الثالثة بأونتاريو ( :)Ontario Trillium Benefitمزيد من الخيارات للجمهور
خلق فرص عمل للشباب

االطالع على أبرز النقاط التي جاءت في الموازنة

الستعالمات وسائل اإلعالم فقط:
 Susie Heathمكتب السيد الوزير ( – )Minister’s Officeهاتف 416-325-
3645
 Scott Blodgettوزارة المالية ( - )Ministry of Financeهاتف 416-325-
0324
الستعالمات الجمهور يرجى االتصال بـ:
1-800-337-7222
خط ذوي إعاقات السمع والنطق1-800-263-7776 :
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