بيان صحفي
موازنة أونتاريو

وزارة المالية

ًقاليوم ،من أجل غد أقوى وأكثر إشرانبني أونتاريو ا
ً
اقدم  2014موازنة أونتاريو تمضي
االقتصاد ،وبناء مرافق النقل والبنية التحتية وتنميةمن خالل خطة لخلق فرص العمل،
ي الوق ت ذات هف  2017–2018معادلة الموازنة بحلول عام معبناء أونتاريو ،أل ودعم المخصصات التقاعديةالحديثة،
األخبار

 14يوليو/تموز2014 ،

وتتخذ موازنة أونتاريو .غدلاو لليوم لبناء الفرص وتحقيق األمان تھاخط من خالل اتمضي مقاطعة أونتاريو ً
قدم 2014يتلا ،
وزير المالية تقدم بھا اليوم)Minister of Finance (Sousa Charlesق إجراءات فورية لخلق فرص عمل عن طري ،
االستثمار في القوة العاملة عالية المھارة ،وبناء بنية تحتية وشبكات نقل حديثة ،ودعم إيجاد مناخ ديناميكي وإبداعي لممارسة
.األعمال
.خطوات لبناء األمن التقاعدي الذي يستحقه العمال ،في مبادرة تدعم النمو االقتصادي طويل األجل اكما تتخذ الموازنة ً
أيض
المالي ومة إدارة اإلنفاق بمسؤولية والقضاء على العجز بحلول العاموستواصل الحك2018-2017وكما ھو منصوص عليه .
في موازنة2014المزايا التنافسية التي يتمتع بھا تزيد بإدارة اإلنفاق بعناية مع القيام باستثمارات إستراتيجية ةموكحلا موقتس ،
المزيد من الفرص ويحقق يخلق ألھدافھا المالية العامة على نحو ًقاتحقي لكذو ،بھا المؤسس ات التجاري ةسكان أونتاريو و
.المزيد من األمن لسكان جميع المناطق
تعزيز مواھب السكان ومھاراتھم
ً
فرصا على الرغم من المصاعب التي تكتنف البيئة االقتصادية العالمية ،إال أن أونتاريو تواصل جذب االستثمارات التي تخلق
ً
.وغدا اليوم العاملين وتنمي االقتصاد ،وتوسع نطاق الفرص المتوافرة أمام للعمل،
أونتاريو أعظمب وتعد القوة العاملة الموھوبة
ّ
وتعزز .الجاذبة لالستثمار والمحققة الستدامة النمو االقتصادي أصولھا
:نقاط القوة لدى سكان أونتاريو من خالل من الموازنة


مواصلة تطبيق برنامج رياض األطفال بنظام اليوم الكامل ) (Full-Day Kindergartenفي الخريف الحالي مع
االستثمار في تحديث رعاية األطفال وتوطيدھا ،بحيث يتمتع كل طفل في أونتاريو بأفضل بداية ممكنة لحياته.



االستثمار في تقنيات الفصول الدراسية لضمان تأھيل المتعلمين الصغار لقيادة اقتصاد القرن الحادي والعشرين.



تقديم منحة أونتاريو الدراسية لتخفيض  %30من المصروفات الدراسية )(30% Off Ontario Tuition grant
لضمان توافر القدرة المادية لدى  260ألف شاب وشابة للحصول على شھادة أو دبلوم يفتح أمامھم أبواب المزيد من
الفرص.



توسيع نطاق برنامج إستراتيجية فرص العمل من أجل شباب أونتاريو ) (Ontario Youth Jobs Strategyلمنح
الشباب الفرصة للحصول على موطئ قدم في سوق العمل .وفي إطار ھذه اإلستراتيجية ،ساعد صندوق تشغيل الشباب
) (Youth Employment Fundبالفعل أكثر من  16500شاب في اكتساب خبرة عملية والعثور على فرص عمل
منذ سبتمبر/أيلول .2013
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تحتية وشبكات نقل حديثة ىبناء بن
على جعل المقاطعة واحدة — مدارسمستشفيات ونقل و وشبكات وجسور طرق من — التحتية العامة ألونتاريو ىتساعد البن
وازنة عامالتحتية ألونتاريو ،تستثمر م ىية البنأفضل ولتعزيز .إلقامة والعمل واالستثمار في العالمل ماكناأل من أفضل2014
أكثر من130االستثمار إلى خلق فرص عمل ھذا وسيؤدي .التحتية على مدى السنوات العشر المقبلة ىمليار دوالر في البن
:ويشمل ذلك .بشكل فوري ،وتحسين إنتاجية مقاطعة أونتاريو ودعم الوظائف والنمو في المستقبل
 صناديق جديدة مخصصة تتيح ما يقرب من  29مليار دوالر على مدى السنوات العشر المقبلة لبناء شبكة نقل
متكاملة على مستوى المقاطعة من خالل االستثمار في الطرق السريعة والنقل العام والطرق والجسور .وسيتم توزيع
التمويل المخصص بعدالة وشفافية حسب تعداد السكان ،بحيث تحصل منطقة تورونتو وھاميلتون الكبرى
)) (Greater Toronto and Hamilton Area (GTHAعلى  15مليار دوالر بينما تحصل مناطق أخرى
في أونتاريو على ما يقرب من  14مليار دوالر.
 التزام بتقديم  1مليار دوالر لتنمية البنية التحتية اإلستراتيجية للنقل في مشروع الحزام الناري ) (Ring of Fireمع
فتح المجال إلمكانيات النمو االقتصادي وفرص العمل في الشمال.
 استثمار أكثر من  11مليار دوالر في تحديث المدارس االبتدائية والثانوية على مدى السنوات العشر المقبلة.
 أكثر من  11.4مليار دوالر في مشروعات توسعة مستشفيات رئيسية وإعادة تطويرھا على مدى السنوات العشر
المقبلة.
مبان جديدة لمنشآت التعليم ما بعد الثانوي أو توسيع القائم منھا لضمان توافر مقاعد بالكليات والجامعات في
 إنشاء
ٍ
أونتاريو تكفي الشباب الطموح والموھوب.
داعمة وديناميكية بيئ ة تجاري ة خلق
املة عالية بنية تحتية تنقل األشخاص والبضائع بكفاءة وقوة ع وجود من بين العوامل المعززة لالقتصاد المتنوع ألونتاريو
على والمعقولية التنافسيةب على الشركات يتسم يبيرض لدعمو ،المؤسس ات التجاري ة جانب جذب من المھارة محل
جوانب القوة في مناخ األعمال الديناميكي واإلبداعي في أونتاريو ،تستثمر موازنة لتعزيزو .المستوى الدولي2014في
ويشمل .والمجتمعات المحلية والسكان لمؤسس ات التجاري ةل ويلة األجلط مزايا اقتصادية لخلق شراكات إستراتيجية
:ذلك
 التركيز على الشراكات المحلية والدولية ،بما في ذلك إرسال البعثات التجارية الدولية ،لزيادة الصادرات وجذب
االستثمارات الجديدة.
 زيادة التركيز على إقامة شراكات إستراتيجية مع مؤسسات تجارية من شأنھا أن تخلق فرص العمل ،بدعم من
صندوق فرص العمل والرخاء ) ،(Jobs and Prosperity Fundوالذي تبلغ قيمته  2.5مليار دوالر على
مدى  10أعوام .ومن خالل ھذا الصندوق ،ستفوز الصناعات التقليدية والناشئة في أونتاريو بما أصبح بمثابة منافسة
دولية على االستثمارات الجديدة ،كما ستستفيد المجتمعات المحلية في جميع المناطق.
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لمواطنالتقاعدي ل مناأل تحقيق
( ستقوم المقاطعة بإعداد برنامج أونتاريو للمعاشات التقاعديةOntario Retirement Pension Planلمساعدة األسر )
( لمعاشات التقاعديةالبرنامج الكندي ل إلى وبإضافته .اتقاعد أكثر ً
أمن خطة العاملة على بناءCPPيوفر التقاعد المريح س )،
( برنامج أونتاريو للمعاشات التقاعديةو .الذي يستحقونه):Ontario Retirement Pension Plan


ويدفع مدى الحياة خالل التقاعد.
سيوفر دخل قابل للتوقع ومرتبط بمؤشر التضخمُ ،



ً
إلزاميا لصالح ما يزيد على  3ماليين شخص من سكان أونتاريو ال تشملھم برامج المعاشات التقاعدية الخاصة
سيكون
بأماكن العمل ،وسيتطلب إسھامات عادلة ومتساوية من العاملين وأصحاب األعمال.



سيخضع إلشراف الحكومة ،ويرأس تنفيذه  Michael Nobregaالمدير التنفيذي السابق لبرنامج أونتاريو للمعاشات
التقاعدية للموظفين البلديين ).(OMERS



سيحقق منافع اقتصادية طويلة األجل ألونتاريو ،حيث ستساعد المبالغ المدفوعة األفراد في الحفاظ على مستواھم المعيشي
خالل التقاعد ومواصلة اإلنفاق.



سي ّ
عد بالتشاور مع خبراء المعاشات التقاعدية ،والمقاطعات ،والمؤسسات التجارية واأليدي العاملة ،لضمان االستماع إلى
ُ
مجموعة واسعة من وجھات النظر.

تتوافر فيھا الفرص وتطبق أسس العدالة كمقاطعة بناء أونتاريو
ّ
وتعزز عدالة رأكث مقاطعة على بناء
وتعمل موازنة .تدرك الحكومة أن نجاح أونتاريو يعتمد على نجاح جميع سكانھا2014
:من بينھا ،عدة بر من خالل إجراءاتكدعم النمو االقتصادي بصورة أ


مواصلة إصالح نظام المساعدات االجتماعية ،وھذا من شأنه أن يحسن إعانات الدخل ويحد من الحواجز التي تعيق
االنضمام إلى القوى العاملة.



اقتراح تشريع لربط الحد األدنى لألجور بمؤشر التضخم لضمان حصول العمال على أجر الئق ،بعد رفع ّ
معدل األجور
دوالرا في الساعة اعتب ً
ً
ارا من  1يونيو/حزيران .2014
إلى 11



اقتراح إلغاء رسوم سداد الدين ) (Debt Retirement Chargeمن فاتورة كھرباء المستخدمين المنزليين بعد 31
ديسمبر/كانون األول  ،2015وذلك من شأنه أن يوفر على دافعي شريحة االستھالك المنزلي العادي ما يقرب من 70
ً
ً
سنويا.
دوالرا



تعزيز اإلعانات المقدمة للبالغين المصابين بإعاقات في النمو والعاملين في الخطوط األمامية لقطاع خدمات المجتمع.



ً
حكوميا ،والعاملين في الخطوط
دعم زيادة األجور لعمال الرعاية المنزلية في قطاع الرعاية المنزلية والمجتمعية الممول
األمامية لمجال رعاية األطفال.



زيادة إعانات األطفال في أونتاريو ) (Ontario Child Benefitباقتراح ربطھا بمؤشر التضخم ،لمساعدة األطفال في
تحقيق طاقاتھم الكاملة.

3

السعي نحو تحقيق التوازن المالي
وتمھد موازنة  2014الطريق لذلك من
ستقوم الحكومة بالقضاء على العجز المالي بحلول العام المالي .2018–2017
ّ
خالل إدارة اإلنفاق بمسؤولية واالستثمار بإستراتيجية لخلق فرص جديدة للنمو .وستحقق أونتاريو ھدفھا المتمثل في معادلة
الموازنة وستمضي ً
قدما لتعود بمستويات الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ما كانت عليه قبل الركود وذلك بمساعدة الرئيس
الجديد لمجلس الخزانة ) ،(President of the Treasury Boardالذي سيعزز الشفافية والكفاءة والخضوع للمساءلة
على مستوى الحكومة .،وتشمل اإلجراءات المتخذة في موازنة :2014


استخالص المزيد من قيمة أصول المقاطعة ،مع إنشاء مجلس استشاري ) (Advisory Councilبرئاسة Ed Clark
رئيس مجموعة بنك تي دي ومديرھا التنفيذي المتقاعد ).(TB Bank Group President and CEO



مواصلة إدارة الحكومة األقل ً
إنفاقا على البرامج على مستوى الدولة.



مواصلة إدارة اإلنفاق على النحو الذي أدى إلى انخفاض نفقات البرامج عن التوقعات على مدى األعوام الخمسة األخيرة.



إستراتيجيا في الموارد البشرية والبنى التحتية والشراكات مع المؤسسات التجارية لخلق النمو و ً
ً
غدا.
االستثمار



اقتراح زيادة ضريبة الدخل على  2في المائة من دافعي الضرائب في أونتاريو كحد أعلى ،على أن تبقى دون تغيير على
 98في المائة من دافعي الضرائب.

أكثر قوة بناء كندا
ً
.من قبل الحكومة االتحادية ً
مساھم نتظرت
ماليا معاملة عادلة لماعت نأ ،يةاالتحاد في صافي العائدات المالية اأونتاريو ،بصفتھا
ونتاريو في العام الحالي أقل بمقدارأل االتحادية الرئيسية المخصصات ومع ذلك كانت641مليون دوالر ،مما حدا بالخبراء
( لموازنة بالبرلمان الكنديالمستقلين ،بل وبمسؤول اParliamentary Budget Officerإلى وصف ذلك بالمعاملة غير )
مالية عادلة من الحكومة االتحادية وسعيھا إلى إقامة مخصصات وستواصل أونتاريو إصرارھا على الحصول على .العادلة
:ومن بين اإلجراءات المتخذة ً
.معا الوطنو المقاطعة مصلحة الشؤون التي تحقق ما يخصشراكة اتحادية في


فتح المجال إلمكانيات الموارد في مشروع الحزام الناري ).(Ring of Fire



تعزيز مدخرات التقاعد لسكان أونتاريو وتأمينھا.



إنشاء الطرق وشبكات النقل العام التي يحتاجھا اقتصادنا لمواصلة نموه.

تضع موازنة أونتاريو 2014ا،قوية تتمتع بفرص عمل أكثر وفرص أكبر ومستقبل أكثر ً
أمن ةمق اطع خطة شاملة من أجل
.من من أجل مستقبلناباألفرص من أجل حاضرنا والأونتاريو ب ستمألو
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اقتباس
فرصا أكبر وأكثر ً
ً
ً
أمنا لألفراد في جميع أرجاء
إشراقا لسكان أونتاريو ،وتخلق
"تقدم موازنتنا خطة تحقق مستقبالً أقوى وأكثر
المقاطعة .لقد وضع سكان أونتاريو ثقتھم فينا وفي خطتنا ،واليوم نبدأ المضي ق ً
دما .سنستثمر في التعليم وتدريب المھارات
الالزمين لتحقيق فرص جديدة للنمو ،وسننشئ مرافق نقل عام لتخفيف االزدحام والربط بين المجتمعات بطرق جديدة عادية
وسريعة .كما سنقيم شراكات مع المؤسسات التجارية لخلق فرص عمل مثمرة ذات رواتب جديدة ،وسنوفر المزيد من األمن
المالي للمتقاعدين في المستقبل .وتقوم ھذه الخطة على التزامنا الذي ال ينقض بمعادلة الموازنة بحلول العام المالي –2017
."2018
—  ،Charles Sousaوزير المالية )(Minister of Finance
حقائق سريعة


يواصل اقتصاد مقاطعة أونتاريو نموه ،فيساھم في إيجاد فرص عمل جديدة وفرص لألنشطة التجارية .ومنذ الكساد الذي
أصاب المقاطعة في يونيو /حزيران  ،2009تم إيجاد  458ألف فرصة عمل جديدة في أونتاريو.



تتقدم عملية إيجاد فرص العمل في أونتاريو منذ يونيو /حزيران  2009بخطى أسرع وتيرة مما ھي عليه في معظم
األنظمة االقتصادية المتقدمة ،بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية ،ومتوسط البلدان األعضاء في منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي ،وبقية أجزاء كندا مجتمعة.



تتميز مقاطعة أونتاريو بأقل حصة للفرد بين مقاطعات كندا في إنفاق البرامج ،وتحصل على أقل حصة للفرد في إجمالي
العائدات ،بما في ذلك الموارد التمويلية التي تحصل عليھا من التحويالت االتحادية ،بيد أنھا ال تزال تقدم خدمات عامة
عالية الجودة تدعم بھا رفاه مواطني أونتاريو.



يشير مركز "موات" )ً ،(Mowat Centre
وفقا لتقرير عام  ،2013إلى أن سكان أونتاريو ساھموا
بمبلغ أكبر بواقع  11مليار دوالر في الحكومة االتحادية مما حصلوا عليه في المقابل في ) 2010 - 2009السنة
ً
دوالرا لكل فرد من سكان أونتاريو.
المتوافر لھا أحدث بيانات( .وھو ما يمثل حوالي 850



تعمل الحكومة ً
حاليا في إطار التزامھا باالستفادة القصوى من كل دوالر على تطبيق أكثر من  80في المائة من توصيات
لجنة إصالح الخدمات العامة بمقاطعة أونتاريو ) Commission on the Reform of Ontario’s Public
 (Servicesأو ما يعرف بتقرير "دروموند" ).(Drummond Report



تسعى الحكومة إلى تحويل قيمة حصتھا في عائدات أسھم بشركة جنرال موتورز وأصول عقارية معينة بالمقاطعة إلعادة
استثمارھا في مرافق البنية األساسية العامة؛ وقد أسست المجلس االستشاري لألصول الحكومية ) Advisory Council
 (on Government Assetsلتقييم الخيارات المتعلقة بأصول رئيسية بالمقاطعة ،مع إيالء األولوية لتوليد عائدات
وإيرادات أفضل لسكان أونتاريو.



للمساعدة في تمويل البنى التحتية للنقل والمواصالت ،تقترح الحكومة زيادة الضريبة على وقود الطائرات .حيث ستزيد
ً
سنويا في  1أبريل/نيسان
الضريبة بواقع واحد في المائة للتر في  1سبتمبر/أيلول  2014وبمقدار واحد في المائة للتر
 2015و 2016و.2017



إن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات قوية ولكن على أسس عادلة تھدف إلى إدارة تكاليف تعويضات ومزايا القطاع
العام.
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اعرف المزيد
اطل ع عل ى موازن ة أونت اريو 2014
الموازن ة خطاب اطل ع عل ى
المالم ح الرئيس ية لموازن ة أونت اريو  2014اطل ع عل ى
أونتاريو معلومات أساسية حول موازنة اطلع على:2014
 إيجاد بيئة تجارية ووظائف ديناميكية
 بناء بنى تحتية حديثة
 تعزيز مجتمع قائم على العدالة
 طاقة نظيفة ُيعتمد عليھا وميسورة التكلفة من أجل سكان أونتاريو
 اآلفاق االقتصادية والخطة المالية لمقاطعة أونتاريو
 نقص التمويل االتحادي المخصص لسكان أونتاريو
 تعزيز أمن المواطن التقاعدي في أونتاريو
 الفروق بين الموازنة المقترحة التي طرحت في  1مايو/أيار  2014والموازنة المقترحة اليوم

لالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم فقط:

ontario.ca/finance-news

 ،Susie Heathمكتب الوزير )416-325-3645 ،(Minister’s Office
 ،Scott Blodgettوزارة المالية )(Ministry of Finance
416-325-0324

لالستفسارات العامة:
1-800-337-7222
رقم تواصل أصحاب اإلعاقات السمعية والنطق )1-800-263-7776 :(TTY
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