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ختصص ميزانية غري مسبوقة لالستثمار يف البنية التحتية من أجل دعم النمو االقتصادي
أصدر اليوم وزير املالية  Charles Sousaموازنة  2015واليت ّ
وتوفري وظائف جديدة.
أتيت هذه املوازنة مصداقاً اللتزام احلكومة إبجياد طرق جديدة مبتكرة لتنمية االقتصاد مع اإلبقاء يف الوقت نفسه على اخلدمات احليوية العامة اليت تعتمد
عليها األسر واجملتمعات احمللية ،ويشمل هذا االستغالل األمثل لقيمة أصول املقاطعة لدعم أكرب استثمار يف البنية التحتية يف اتريخ أونتاريو.
كما تبدأ املقاطعة أيضاً ابلسماح ملتاجر البقالة ببيع مشروب البرية إلراحة العمالء وتوسيع نطاق اختياراهتم مع احلفاظ يف الوقت نفسه على التزام أونتاريو
ابملسؤولية االجتماعية.
تتوقع أونتاريو عجزاً مقداره  8.5مليار دوالر خالل السنة املالية  ،2016-2015أي أقل من العجز املتوقع يف موازنة  ،2014ليكون بذلك أقل عجز
على اإلطالق منذ بداية الركود العاملي .وستواصل املقاطعة اختاذ هنج مدروس ٍ
ومتأن يف مسارها حنو حتقيق التوازن املايل للحساابت ،حيث تتوقع عجزاً مقداره

 4.8مليار دوالر يف السنة املالية  2017-2016مث العودة إىل التوازن املايل للحساابت خالل السنة املالية  .2018-2017تعمل خطة احلكومة املؤلفة
من أربعة أجزاء على تطوير أونتاريو ابالستثمار يف املواه واملهارات البشرية ،وإنشاء البنية التحتية العامة كالطرق ووسائل النقل ،وإجياد بيئة ديناميكية خالقة
تزدهر فيها األعمال ،وصياغة برانمج ملدخرات تقاعدية آمنة.
تطوير بنية أونتاريو التحتية
إن جتديد وتوسيع البنية التحتية العامة يدعم الصناعات يف أونتاريو وخيلق فرص عمل ويؤهل املقاطعة للتنافس بشكل أفضل يف االقتصاد العاملي ،مع تلبيته يف
الوقت نفسه حاجات املواطنني املستقبلية يف جماالت التعليم والرعاية الصحية والطرق والنقل .استثمار أونتاريو يعين البناء ،وبناؤها يعين التنمية .تواصل موازنة
 2015خطة أونتاريو لتخصيص ميزانية غري مسبوقة الستثمار ما يزيد على  130مليار دوالر يف البنية التحتية على مدى  10سنوات والتوسع فيها،
ويشمل هذا ما يلي:


زايدة األموال املخصصة لربانمج "دفع أونتاريو قدماً" ( )Moving Ontario Forwardمبقدار  2.6مليار دوالر ليصبح اإلمجايل 31.5
مليار دوالر على مدى  10سنوات ،خيصص منها حنو  16مليار دوالر ملشاريع النقل يف منطقة تورنتو وهاملتون الكربى ( ،)GTHAوحنو
 15مليار دوالر يف مشاريع النقل واملواصالت ومشاريع البنية التحتية األخرى ذات األولوية خارج منطقة تورنتو وهاملتون الكربى (.)GTHA
تعود هذه الزايدة إىل ارتفاع مستهدف خطة االستغالل األمثل ألصول املقاطعة.
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ختصيص استثمار مقداره  11.9مليار دوالر للسنة املالية  2016-2015يف البنية التحتية كالطرق واجلسور والنقل العام وشبكات املياه
واملستشفيات واملدارس.

واحلكومة ماضية قدماً يف خطة الستغالل قيمة أصوهلا االستغالل األمثل وإعادة استثمار صايف عوائد بيع األصول ،من خالل حساب تريليوم ترست
( ،) Trillium Trustيف مشاريع النقل العام والنقل واملواصالت ومشاريع البنية التحتية األخرى ذات األولوية لتعزيز اقتصاد أونتاريو وتشجيع خلق فرص
ستسرع زايدة األموال املخصصة لربانمج دفع أونتاريو قدماً ( )Moving Ontario Forwardتنفيذ املشاريع ذات األولوية وخلق مشاريع
العملّ .
جديدة .وتشمل خطة االستغالل األمثل لقيمة األصول ما يلي:


توسيع ملكية شركة  Hydro Oneخللق منافع عامة دائمة وسبل مستمرة حلماية الصاحل العام وعمالء الشركة.



استعراض عدد من األصول العقارية ذات املواقع املتميزة متهيداً لبيعها.

الشراكة مع قطاع الشركات التجارية لتوفري فرص العمل
تواصل أونتاريو خلق فرص عمل جمزية عالية األجر ،حيث انتُ ِشل التوظيف بقوة من احلضيض الركودي الذي بلغه يف يونيو/حزيران  ،2009يف ظل توفري ما
يزيد على نصف مليون وظيفة جديدة ،ثالثة أرابعها وظائف يف جمال صناعات أجرها فوق املتوسط .كما قد استعادت املقاطعة كافة الوظائف اليت فقدهتا
وتؤمن
منذ الركود االقتصادي العاملي بل وأكثر منها .وتتيح هذه الوظائف عالية اجلودة فرصاً للتطور الشخصي وتؤدي يف الوقت نفسه إىل االستقرار املايل ّ
االزدهار جلميع سكان أونتاريو.
تواصل موازنة  2015بناء اقتصاد أونتاريو من خالل ما يلي:


زايدة التمويل لصندوق فرص العمل واالزدھار ( )Jobs and Prosperity Fundالذي يقدم  2.5مليار دوالر على مدى  10سنوات
وينمي الصادرات ،وخيلق فرص العمل .أعلنت موازنة
حيسن اإلنتاجية ،ويزيد االبتكارّ ،
للدخول يف شراكة مع مزيد من الشركات التجارية ،مما ّ
 2015عن زايدة ميزانية الصندوق إبمجايل  200مليون دوالر بداية من  ،2016-2015ليصل إمجايل ميزانية الصندوق إىل  2.7مليار دوالر
على مدى عشر سنوات وامتداد نطاق القطاعات املؤهلة ليشمل قطاع الغاابت.



االستمرار يف تقد م الدعم ألسعار الكهرابء ملا بعد مارس/آذار  2016للمنشآت الصناعية الشمالية الكبرية املتأهلة ،وهو ما يساعد على استمرار
الوظائف والتنافسية العاملية.



التصدي لتغري املناخ اآلن لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر وجمتمع ينعم ابلرخاء .ستمضي أونتاريو قدماً يف نظام للحد من االنبعااثت ومبادلتها
ليكون هذا النظام هو آليتها املعتمدة لتسعري الكربون ،إذ سيتم توجيه عوائد نظام احلد من االنبعااثت ومبادلتها إىل األولوايت الرئيسية اليت
ستساعد على تقليص انبعااثت الغازات الدفيئة.

تنمية قوة عاملة عالية املهارات
إن أعظم مواطن قوة أونتاريو هو أهلها .وابستثمار املقاطعة اليوم يف القوة البشرية وتزويد أبنائها مبا حيتاجون إليه من دعم الكتساب املهارات املناسبة
واحلصول على الوظائف املالئمة ،فإهنا تبين اقتصاد قوي للغد .وتشمل تدابري املوازنة ما يلي:


مواصلة حتسني التعليم والتدري على املهارات ،بداية من مرحلة ما قبل املدرسة ورايض األطفال بنظام اليوم الكامل وحىت التعليم ما بعد الثانوي
وبرامج التدري احلرفية ،مع اتباع أسالي مبتكرة كالربامج التجريبية للتعلم التجرييب.



استثمار مبلغ إضايف مقداره  250مليون دوالر على مدى سنتني يف برانمج إسرتاتيجية فرص العمل من أجل الشباب يف أونتاريو ( Ontario
 ،)Youth Jobs Strategyمما يرفع إمجايل االستثمار يف برامج تشغيل الشباب إىل أكثر من  565مليون دوالر.



حتديث برانمج اإلعانة املالية للطالب يف أونتاريو ( )Ontario Student Assistance Programبغرض زايدة املساعدات املالية
املقدمة للطالب.
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اإلدارة املسؤولة
مشرف يف قوة اإلدارة املالية ،وقد حافظت املقاطعة منذ السنة املالية  2011-2010على متوسط النمو السنوي يف اإلنفاق على
تتمتع احلكومة بسجل ّ
الربامج عند  1.5يف املائة ،أي ما دون معدل التضخم ،دون تقليص اخلدمات احليوية.
وتقطع موازنة  2015شوطاً أكثر بعداً يف الطريق حنو التوازن املايل من خالل ما يلي:


مواصلة استعراض الربامج وجتديدها وحتويلها ( ،)PRRTوهو هنج جديد متاماً يف التخطيط وإعداد املوازانت لسنوات متعددة يعمل على حتديد كل من
الفرص القصرية والطويلة األجل لتحويل الربامج واخلدمات ،واإلقدام على خيارات صعبة إلهناء الربامج غري املنتجة أو اليت ال ترتبط ابألولوايت الرئيسية أو
اليت مل تعد ختدم مصلحة عامة واضحة .وفيما خيص السنة املالية  ،2015-2014فقد بلغنا مستهدفنا بتحقيق وفورات مقدارها  250مليون دوالر من
مراجعة الربامج وذلك من خالل عدد من املبادرات اليت حددت الكفاءات أو قللت التكاليف أو خفضت املصاريف اإلدارية غري املباشرة دون التأثري على
خدمات اخلط األمامي .ويصل مستهدف حتقيق الوفورات من مراجعة الربامج إىل  500مليون دوالر لكل من السنوات املالية ،2016–2015
و ،2017–2016و.2018–2017
 إدارة منو نفقات الربامج على املدى املتوسط ،والذي يُتوقع االحتفاظ به عند متوسط  0.9يف املائة يف الفرتة الواقعة بني السنتني املاليتني –2013
 2014و.2018–2017
 oيُتوقع منو إمجايل نفقات قطاع الصحة بنسبة  1.9يف املائة سنوايً يف املتوسط  ،ونفقات قطاع التعليم بنسبة  2يف املائة سنوايً ،ونفقات
قطاع خدمات األطفال واخلدمات االجتماعية بنسبة  2.9يف املائة سنوايً ،ونفقات قطاع العدالة بنسبة  1.5يف املائة سنوايً.
 oوأما نفقات قطاع التعليم ما بعد الثانوي والتدري فستظل إىل حد كبري دون تغري ،مع توقّع اخنفاض نفقات كافة الربامج األخرى بنسبة
 5.5يف املائة سنوايً يف املتوسط.


مواصلة التفاوض على االتفاقيات اجلماعية مع اخلدمة العامة يف أونتاريو العامة والقطاع العام األوسع ضمن اإلطار املايل العام احلايل ألونتاريو،
والذي ال يشمل متويالً إضافياً لزايدة األجور ،إذ أن أية زايدات متواضعة يف األجور جي أن تقابلها تدابري أخرى يف إطار التمويل احلايل املتاح
للموظفني لتعويض الزايدة من أجل التوصل إىل اتفاقيات متوازنة يف حمصلتها دون زايدة أو نقصان.
 oمنذ يوليو/متوز  ،2012بلغ متوسط الزايدة السنوية املتفاوض عليها يف األجور يف عموم قطاع اخلدمة العامة اإلقليمي يف أونتاريو  0.6يف
املائة ،وهذه النسبة أقل من نظريهتا يف قطاع اخلدمة العامة البلدي يف أونتاريو ( 1.9يف املائة) ،وقطاع اخلدمة العامة الفيدرايل يف أونتاريو
( 1.7يف املائة) ،والقطاع اخلاص يف أونتاريو ( 2.0يف املائة).



حماربة االقتصاد السري  -الذي يق ّدر حجم نشاطه السنوي يف أونتاريو بـ 15مليار دوالر  -للمساعدة على حتقيق تكافؤ الفرص للشركات
املهرب ،واحلد من هترب
التجارية .وتعكف املقاطعة على حتقيق هذا من خالل حتسني مجع املعلومات والتحليل ،وزايدة تدابري التصدي للتبغ ّ
الشركات من الضرائ  .كما ستقرتح املقاطعة أيضاً حتر م استخدام أو تصنيع أو توزيع تكنولوجيات التالع يف سجالت املبيعات اإللكرتونية.

اقثناس
"موازنة أونتاريو لسنة  2015أكثر من جمرد تقرير حول الشؤون املالية للمقاطعة؛ إذ تُعىن حبماية جودة حياة املواطنني واحلفاظ عليها وحتسينها يف عموم
هذه املقا طعة .فأونتاريو مهيأة لقيادة كندا يف االقتصاد احلديث من خالل البنية التحتية التارخيية واستثمارات النقل العام اليت لن تزيد من سرعة نقل السلع
إىل األسواق وسالمة تن ّقل الناس بني بيوهتم وحمال عملهم فحس  ،بل ستجعل أونتاريو مقاطعة أكثر تنافسية وأكثر إنتاجية.

توجز هذه املوازنة خطتنا لالستثمار يف املهارات البشرية والتدري  ،ودعم وجود مناخ جتاري ديناميكي وتنافسي ،وتعزيز تقاعد آمن ،وإدارة إنفاقنا على
الربامج .إن أونتاريو تسري حنو حتقيق التوازن املايل يف موازنتها حبلول السنة املالية  2018–2017وسوف نقوم بذلك على حنو جيمع بني العدل واملسؤولية".
—  ،Charles Sousaوزير املالية ()Minister of Finance
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حقائق تسريعة
يتوقع معظم اختصاصيي التوقعات ابلقطاع اخلاص أن يتبوأ اقتصاد أونتاريو مكانة بني رواد النمو اإلقليمي يف كل من السنتني املقبلتني.


وفرت احلكومة منحاً وقروضاً طالبية أبكثر من  1.3مليار دوالر يف السنة املالية  2014 -2013مما ساعد أكثر من  380,000طال .



ساعدت شبكة التوظيف يف أونتاريو حنو مليون من أبناء املقاطعة يف السنة املالية  ،2014 -2013مبا يف ذلك أكثر من  150000رب عمل
يف عموم املقاطعة.



يف  1يونيو/حزيران  ،2014ارتفع احلد األدىن لألجور يف الساعة إىل  11دوالراً ،كما سريتفع إىل  11.25دوالراً يف أكتوبر/تشرين األول
.2015

اعرف املزيد
لالطالع على موازنة أونتاريو 2015
لقراءة خطاب املوازنة
لالطالع على مقتطفات من موازنة أونتاريو 2015
لالطالع على معلومات أساسية حول موازنة أونتاريو :2015


تطوير بنية أونتاريو التحتية



الشراكة مع قطاع الشركات التجارية لتوفري فرص العمل



تنمية قوة عاملة عالية املهارات



االستثمار يف جمتمع قائم على العدل جلميع سكان أونتاريو



القيادة الوطنية  -أونتاريو قوية ،كندا قوية



تعزيز أمن التقاعد لكل أبناء أونتاريو



االستغالل األمثل لقيمة األصول لبناء أونتاريو

لقراءة التوصيات النهائية للمجلس االستشاري لرئيس الوزراء بشأن األصول احلكومية

الستعالمات وسائل اإلعالم فقط:
 ،Kelsey Ingramمكت الوزير (416-326-1409 ،)Minister’s Office
 ،Scott Blodgettوزارة املالية (416-325-0324 ،)Ministry of Finance

Ontario.ca/budget
Disponible en français

التسثعالمات اجلاهو :
1-800-337-7222

للاعاقني مسعيا (اهلاتف اليصي)1-800-263-7776 :
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