بنـــــــــــــــــاء
الفــــــــــــــــرص،
تأمــــــــــــــــــــــين
مستقبلــــنا
ميزانية أونتاريو لعام 2014

ميزانـــــية أونتاريــــــــو لـــــــعام 2014
ترســــــــم خـــــــــطة من أجـــــــل أونتاريـــــو قويـــــة ،من خالل
ً
وفرصا للعمل وتنمي االقتصاد من خالل االستثمار في القوى البشرية ،وبناء
تخلق الخطة وظائف
بنية تحتية حديثة ،ودعم مناخ ديناميكي وإبداعي لممارسة األعمال.
ً
ويقدر العجز المالي للعام ً 2014-2013
تحسنا قدره
حاليا بقيمة  11.3مليار دوالر  -ما يعني
ً
عجزا ً
ماليا أقل
 0.4مليار دوالر مقارنة بتوقعات ميزانية عام  .2013وھكذا تسجل المقاطعة
من التوقعات للعام الخامس على التوالي .وما زالت الحكومة على التزامھا بمعادلة الميزانية
بحلول العام .2018-2017

المزيد من الوظائف
فـــرص أوفــــر
مستقبل أكثر ً
أمنا

ميزانية أونتاريو لعام  2014من شعب مقاطعة أونتاريو وإليھم.
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توفر الخطة االقتصادية العشرية أدوات تجعل من مقاطعة أونتاريو قوة عالمية عن طريق تزويد سكان
أونتاريو بفرص االرتقاء في مسارات مھنية جديدة وفرص عمل أعلى ً
أجرا ،بما في ذلك:
• إنشاء صندوق جديد لفرص العمل واالزدھار مدته  10سنوات ،بقيمة  2.5مليار دوالر إلقامة شراكات مع
مؤسسات األعمال لجذب االستثمارات ،ودعم القطاعات اإلستراتيجية في مقاطعة أونتاريو ،ومساندة النمو
االقتصادي المستقبلي في المقاطعة.
• منح مؤسسات األعمال الصغيرة األدوات التي تحتاجھا من أجل الحفاظ على الطاقة وإدارة التكاليف
وتوفير األموال.
• مساعدة مؤسسات األعمال الكبيرة في تكاليف الكھرباء التي تتكبدھا.
• توسيع نطاق وصول صادرات أونتاريو إلى األسواق الناشئة سريعة النمو ،لمساعدة العديد من مؤسسات
األعمال الصغيرة والمتوسطة على النمو وخلق فرص العمل.
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خلـــــق
الوظائف
وفرص
العــــمل

االستثـــــمار في
النـــــــــــقل
والبنى التحتية

ستؤدي الزيادة المتوقعة في تعداد السكان بأونتاريو إلى زيادة الطلب على جميع أنواع البنى التحتية .ولھذا
السبب تخطط المقاطعة الستثمار أكثر من  130مليار دوالر في البنية التحتية العامة على مدى السنوات
العشر المقبلة ،ويشمل ذلك:
• تخصيص تمويل إلتاحة ما يقرب من  29مليار دوالر على مدى السنوات العشر المقبلة للبنية
التحتية للنقل على مستوى المقاطعة.
• استثمار ما مجموعه  2.5مليار دوالر في الفترة  2015-2014في مشاريع إعادة تأھيل الطرق
السريعة وتوسيعھا على مستوى المقاطعة.
• دعم الجسور والطرق البلدية من خالل صندوق دائم جديد بقيمة  100مليون دوالر.
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لمساعدة سكان أونتاريو ،وال سيما أصحاب الدخول المتوسطة ،على زيادة تأمين معاشاتھم التقاعدية ،تقترح
ً
برنامجا ،ھو األول من نوعه ،للمعاشات التقاعدية بالمقاطعة ،يستند إلى البرنامج
ميزانية أونتاريو لعام 2014
الكندي للمعاشات التقاعدية.
ومن شأن تعزيز البرنامج الكندي للمعاشات التقاعدية أن يحقق منافع اقتصادية طويلة األجل من خالل تنمية
االقتصاد وخلق وظائف وفرص عمل ،فضالً عن توفير تقاعد أكثر ً
أمنا لجميع الكنديين العاملين .وفي ضوء
قرار الحكومة االتحادية بإغالق باب المناقشات حول تعزيز البرنامج الكندي للمعاشات التقاعدية ،ستقوم
"وضع في أونتاريو" — برنامج أونتاريو للمعاشات التقاعدية ).(ORPP
أونتاريو بوضع حل يطلق عليه ُ ِ

تأمــــــــــــــــين
المعاشات التقاعدية
لســـــــكان أونتاريو

ومن شأن برنامج أونتاريو للمعاشات التقاعدية أن:
• يستند إلى السمات الرئيسية للبرنامج الكندي للمعاشات التقاعدية ،بما في ذلك الفوائد الشھرية القابلة
للتوقع للمعاش التقاعدي المرتبطة بمؤشر التضخم وتدفع مدى الحياة.

+
المدخرات الشخصية

• يزيد من ادخارات التقاعد مع إبقاء معدالت المساھمة منخفضة.

+
ضمان الشيخوخة

ً
• يطبق في عام ً ،2017
مرحليا على عامين.
بدءا بأصحاب األعمال الكبار ،مع تقسيم المساھمات
• يزيد من مستوى األرباح المشمولة بما يفوق ما يشمله ً
حاليا البرنامج الكندي للمعاشات التقاعدية.

+
برنامج
أونتاريو
للمعاشات
التقاعدية
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البرنامج الكندي
للمعاشات
التقاعدية

تحمل تكاليف الطاقة ،من خالل:
تساعد الحكومة سكان أونتاريو في ّ
• خفض التكاليف في الشبكة على مدى األشھر الثمانية عشر األخيرة ،مما يؤدي إلى خفض ما كان سيتكبده السكان
ً
دوالرا.
على مدى السنوات الخمس المقبلة ،لو لم يتم ذلك ،بنحو 520
• اقتراح إلغاء رسوم سداد الدين من فواتير الكھرباء ) (Debt Retirement Chargeللمستخدمين المنزليين بعد 31
ً
ً
سنويا.
دوالرا
ديسمبر  ،2015والذي من شأنه أن يوفر على دافع شريحة االستھالك المنزلي العادي ما يقرب من 70
وتشمل المبادرات الحكومية الرامية إلى توفير الفرص لجميع سكان أونتاريو:
• زيادة إعانات أونتاريو لألطفال ) (Ontario Child Benefitواقتراح ربطھا بمؤشر التضخم.
• مواصلة إصالح منظومة المساعدات االجتماعية من خالل رفع المعدل وترشيد مزايا العاملين.
• توسيع نطاق برنامج تغذية الطالب ) (Student Nutrition Programلخدمة المزيد من األطفال في األحياء
منخفضة الدخل ومحميات السكان األصليين ).(First Nation
ً
دوالرا ،واقتراح ربطه بالتضخم لتوفير العدالة للعمال منخفضي الدخل ورفع قدرة
• رفع الحد األدنى لألجور إلى 11
مؤسسات األعمال على وضع التوقعات.
• تعزيز اإلعانات المقدمة للبالغين المصابين بإعاقات في النمو والعاملين في الخطوط األمامية لقطاع خدمات المجتمع.
ً
حكوميا ،والعاملين في
• تقديم الدعم لزيادة أجور عمال الدعم الشخصي في قطاع الرعاية المنزلية والمجتمعية الممول
الخطوط األمامية لمجال رعاية األطفال.
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خفـض
تكاليف
الطاقــــــة

تعزيــــــز
مجتمع عــــادل

حصلة من أونتاريو أعلى من حصة اإلنفاق االتحادي ،مما يؤدي إلى
إن حصة العائدات االتحادية السنوية ُ
الم ّ
فارق مقداره  11مليار دوالر بين ما يدفعه سكان أونتاريو إلى الحكومة االتحادية وما يحصلون عليه منھا.

المطالـــــــبة
بالعدالـــــة من جانب
الحكومـــــــــة
االتحاديــــــة

وعليه تدعو حكومة أونتاريو الحكومية االتحادية إلى:
• معاملة سكان أونتاريو على قدم المساواة مع سكان المقاطعات األخرى.
• حماية أونتاريو من االنخفاض في التحويالت الرئيسية البالغ  641مليون دوالر في السنة المالية -2014
 ،2015كما فعلت في السابق مع مقاطعات أخرى.
• زيادة تمويل البنية التحتية بدرجة كبيرة ،بما يشمل توفير مبلغ مماثل لمبلغ  1مليار دوالر الذي التزمت به أونتاريو من
أجل تطوير البنية التحتية لمشروع الحزام الناري ).(Ring of Fire

يعد نصيب الفرد في أونتاريو من اإلنفاق على البرامج األقل بين المقاطعات ،وعلى الرغم من ذلك ما زالت
تقدم خدمات عامة عالية الجودة .فھي تعمل على عدم تبديد األموال ،مع التركيز على األولويات ،والتأكد من
أن كل دوالر ينفق في موضعه.
ً
واستشرافا للمستقبل ستقوم الحكومة بما يلي:
• وضع ھدف لالدخار من خالل مراجعة البرامج السنوية يبلغ  250مليون دوالر للعام  2015-2014و 500مليون دوالر
في كل من عامي  2016–2015و.2017–2016
• مواصلة الدعوة إلى تجميد رواتب أعضاء برلمان المقاطعة إلى أن تتم معادلة الميزانية.
نطاقاً ،
ً
رھنا بإقرار تشريعات بذلك.
• الرقابة المباشرة على رواتب كبار التنفيذيين في القطاع العام األوسع
• تثبيت متوسط النمو السنوي في اإلنفاق على البرامج عند  1.1في المائة على مدى ثالثة أعوام.

تعرف على الحقائق على ONTARIO.CA/BUDGET

6

اإلدارة
بمسؤولية

2014
ميزانـــــــــــــــــــــــية
أونــــــــــــــتاريو
تعرف على المزيد على الموقع اإللكتروني
ONTARIO.CA/BUDGET
الرقم المجاني1-800-337-7222 :
الصم )1-800-263-7776 :(TTY
الرقم المجاني لتواصل ُ ّ
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