ﺑﻧﺎء أوﻧﺗﺎرﯾو
موازنة أونتاريو لسنة 2015

تتبع أونتاريو خطة من أربعة أجزاء لضمان أن املقاطعة أحسن مكان يعيش الناس فيه ،من الطفولة إىل التقاعد،

موازنة :2015

ومكان ميلك فيه اجلميع فرصة لتحقيق إمكانياهتم الكاملة.

بنـ ـ ـ ـ ـ ـاء

تستثمر اخلطة يف مواهب األفراد ومهاراهتم ،وتنشئ البنية التحتية العامة كالطرق ووسائل النقل ،وتوجد بيئة

أونتاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو

ديناميكية خالقة تزدهر فيها األعمال ،وتضع برانجماً جديداً للمعاشات التقاعدية يكفل للعاملني يف أونتاريو أساس

آمن للدخل التقاعدي.

من املتوقع اآلن أن يصل العجز يف السنة املالية  2015-2014إىل  10.9مليار دوالر ،ما ميثل حتسناً بواقع
 1.6مليار دوالر مقارنة بتوقعات موازنة  .2014تبقى أونتاريو على عهدها ملتزمة ابلقضاء على العجز حبلول
السنة املالية  2018–2017من خالل اإلدارة املالية الرشيدة واختاذ اإلجراءات الصائبة إلجياد سبل أفضل وأكثر
براعة لتنفيذ الربامج وتقدمي اخلدمات العامة احليوية اليت يعتمد الناس عليها.
تبين موازنة أونتاريو لسنة  2015املقاطعة من خالل االستثمارات اليت ختلق فرص العمل وتوسع الفرص وتكفل

اعرف املزيد على:
ONTARIO.CA/BUDGET

االزدهار جلميع سكان أونتاريو.
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البنية التحتية:

ختصص أونتاريو ميزانية غري مسبوقة تزيد على  130مليار دوالر لالستثمار يف البنية التحتية على مدى
 10سنوات .وبفضل ارتفاع العوائد املتوقعة من خطة احلكومة لتحقيق االستغالل األمثل لقيمة األصول،
ستزيد املقاطعة األموال املخصصة لربانمج "دفع أونتاريو قدماً" ()Moving Ontario Forward

أكرب استثمار

مبقدار  2.6مليار دوالر ليصبح اإلمجايل  31.5مليار دوالر على مدى  10سنوات.

يف اتريخ أونتاريو

• حنو  16مليار دوالر يف مشاريع النقل يف منطقة تورنتو وهاملتون الكربى (.)GTHA
• وحنو  15مليار دوالر يف مشاريع النقل واملواصالت ومشاريع البنية التحتية األخرى ذات األولوية خارج
منطقة تورنتو وهاملتون الكربى (.)GTHA
ختطط أونتاريو الستثمار  11.9مليار دوالر ،خالل السنة املالية  ،2016–2015يف البنية التحتية
كالطرق واجلسور والنقل العام وشبكات املياه واملستشفيات واملدارس ،وهو ما سيخلق فرص عمل ويعطي
دفعة لالقتصاد.
واحلكومة ماضية قدماً يف خطتها الستغالل قيمة أصول املقاطعة االستغالل األمثل وإعادة استثمار صايف
عوائد بيع األصول ،من خالل تريليوم ترست ( ،)Trillium Trustيف مشاريع النقل العام والنقل
واملواصالت ومشاريع البنية التحتية األخرى ذات األولوية لتعزيز اقتصاد أونتاريو وتشجيع خلق فرص
العمل .وتشمل اخلطة ما يلي:
• توسيع ملكية شركة  Hydro Oneخللق منافع عامة دائمة وسبل محاية الصاحل العام ابستمرار.
• استعراض عدد من األصول العقارية ذات املواقع املتميزة متهيداً لبيعها.
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تعرف على الحقائق علىOntario.ca/budget :
ّ

الشراكة مع قطاع

خللق وظائف جمزية وعالية األجر ومساعدة شركات املقاطعة على النجاح والنمو ،تعمل أونتاريو على:

•

الشركات التجاريــة
لتوفري فرص العم ـ ــل

استثمار مبلغ إضايف مقداره  200مليون دوالر يف صندوق فرص العمل واالزدھار ( Jobs and
 )Prosperity Fundالجتذاب املزيد من االستثمارات التجارية اليت ستحفز االبتكار وختلق فرص
العمل ،فريتفع اإلمجايل إىل  2.7مليار دوالر على مدى  10سنوات وميتد نطاق القطاعات املؤهلة ليشمل
قطاع الغاابت.

•

املشاركة يف استحداث مبادرة جديدة لالبتكار جتمع بني فريق من كبار قادة الشركات التجارية املخضرمني
الذين سيقدمون رؤوس أمواهلم وخربهتم وشبكات اتصاالهتم للمساعدة على تنمية الشركات الناشئة يف
أونتاريو.

•
•
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االستمرار يف تقدمي الدعم ألسعار الكهرابء ملا بعد مارس  2016للمنشآت الصناعية الشمالية الكربى
املتأهلة ،مما يساعد على استمرار الوظائف والتنافسية العاملية.
العمل مع مقاطعة كيبك على زايدة التجارة واالستثمارات اإلقليمية.

تنميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

تستثمر املقاطعة اليوم يف السكان ،وتزود أبناءها مبا حيتاجون إليه من دعم الكتساب املهارات املناسبة واحلصول على الوظائف
املالئمة لكي تبين اقتصاد الغد القوي من خالل ما يلي:

قوة عاملة عالية

• مواصلة حتسني التعليم والتدريب على املهارات ،بداية من مرحلة ما قبل املدرسة ورايض األطفال بنظام اليوم الكامل وحىت

املهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

• استثمار مبلغ إضايف مقداره  250مليون دوالر على مدى السنتني املقبلتني يف برانمج إسرتاتيجية فرص العمل من أجل
شباب أونتاريو ) ،(Ontario Youth Jobs Strategyمما يرفع إمجايل االستثمارات يف برامج تشغيل الشباب إىل

التعليم ما بعد الثانوي وبرامج التدريب احلريف ،مع اتباع أساليب مبتكرة كالربامج التجريبية للتعلم التجرييب.

أكثر من  565مليون دوالر.
• حتديث برانمج اإلعانة املالية للطالب يف أونتاريو ) (Ontario Student Assistance Programبغرض زايدة
املساعدات املالية املقدمة للطالب.
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تعرف على الحقائق علىOntario.ca/budget :
ّ

جمتمع قائم على العدالة:
العيـ ـ ـ ــش
والعمــل
يف أونتاريو

مبا أن حصول أبناء أونتاريو على ما حيتاجون إليه من دعم وفرص لتحقيق كامل إمكانياهتم هي أضمن طريقة لبلوغ جمتمع مزدهر،
تقوم املقاطعة مبا يلي:

•

زايدة معدالت املساعدات االجتماعية يف أونتاريو بنسبة واحد يف املائة للبالغني املستفيدين من برانمج أونتاريو لإلعاانت
االجتماعية ( )Ontario Worksوذوي اإلعاقات املستفيدين من إعاانت برانمج دعم املعاقني يف أونتاريو ( Ontario

 .)Disability Support Programوسوف حيصل املواطنون املستفيدون من برانمج أونتاريو لإلعاانت االجتماعية األقل
دخالً والبالغون غري املتزوجني وال يعولون أطفاالً على زايدة إضافية.

•

•

تنفيذ املرحلة التالية من خطة عمل الشباب ( - )Youth Action Planوهي عبارة عن استثمار سنوي يبدأ مببلغ  14مليون
دوالر يف  2016–2015وينمو إىل حنو  21مليون دوالر يف  - 2017–2016هبدف حتسني النتائج للشباب الذين
يواجهون أوضاعاً صعبة.
وقف العنف والتحرش اجلنسيني وحتسني املساندة املقدمة للناجني منهما من خالل محلة "غري مقبول أبداً :خطة عمل لوقف
العنف والتحرش اجلنسيني" ( It’s Never Okay: An Action Plan to Stop Sexual Violence and
.)Harassment

•

حتسني خدمات الرعاية املنزلية واجملتمعية بزايدة االستثمارات مبتوسط مخسة يف املائة سنوايً ،أو أكثر من  750مليون دوالر على

•

السري قُدماً يف تعزيز اخلطط التقاعدية يف جمال العمل وتقدمي خطة أونتاريو للمعاشات التقاعدية ( Ontario Retirement

مدى السنوات الثالث املقبلة.

 )Pension Planيف  2017لضمان متتع أبناء أونتاريو من العاملني مبستقبل تقاعدي أكثر أمناً.
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اإلدارة

تلتزم أونتاريو مبراعاهتا الشديدة لقيمة كل دوالر تنفقه احلكومة ،مع استمرارها يف ختصيص استثمارات ختلق وظائف جديدة
وتوسع الفرص وتضمن االزدهار لكل سكاهنا .وتفعل احلكومة هذا من خالل ما يلي:

املؤسوولة

•

حتّر كيفية أنفاق كل دوالر حكومي.

•

استخدام الشواهد لإلقدام على خيارات أفضل وحتسني النتائج.

•

البحث يف عموم قطاعات احلكومة إلجياد أفضل سبيل لتقدمي اخلدمات.

• اتباع هنج متعدد السنوات إلجياد فرص للتوفري يف الربامج.

•
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احلرص على تعويض أية زايدات متواضعة يف األجور تفرض نتيجًة للتفاوض اجلماعي إبجياد وفورات مقابلة.

تعرف على الحقائق علىOntario.ca/budget :
ّ

موازنة أونتاريو لسنة 2015
اعرف املزيد على:
ONTARIO.CA/BUDGET
خط اهلاتف اجملاين1-800-337-7222 :
النصي)1-800-263-7776 :
خط اهلاتف اجملاين للمعاقني مسعياً (اهلاتف
ّ
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