وزارة المالية

موازنة أونتاريو للعام 2017

البنية التحتية واإلسكان
يعتبر االستثمار في البنى التحتية العامة أمر حيوي لنمو اإلقتصاد وضمان جودة الحياة للناس في تجمعات أونتاريو الكبيرة أو الصغيرة ،أو الحضرية،
أو الشمالية ،أو الريفية .تتضمن خطتنا استثمار ما يزيد عن  190بليون دوالر في البنى التحتية العامة على مدار  13عام من بداية العام -2014
 ،2015ويأتي ذلك ضمن أكبر إستثمار للبنى التحتية في تاريخ المقاطعة.
تستمر الحكومة في الموازنة المتوازنة للعام  2017في اإلستثمار في خطة تحريك أونتاريو الى األمام  Moving Ontario Forwardبدعم قطاع
النقل في منطقة تورنتو وهاملتون الكبرى ،وقطاع المواصالت ،وأولويات البنى التحتية في كافة مناطق المقاطعة .ستستمر المقاطعة في العمل مع
الحكومة الفيدرالية في إطار المرحلة الثانية من استثمارات البنية التحتية كما هي مبينة في تفاصيل الموازنة الفدرالية الحديثة ،بما يشمل التعاون في
تنفيذ مشاريع اضافية جديدة.
وتعمل الحكومة أيضا على توفير فرص الوصول إلى مساكن ميسورة التكلفة عن طريق إصالح وتحديث وبناء بني تحتية في التجمعات السكانية.

التعاون مع شركائنا
بناء قطاع النقل والمواصالت
دعم اولويات البنى التحتية المحلية في أنحاء
المقاطعة عبر توفير الدعم المالي المستدام.

استثمار  84بليون دوالر على مدار عشر
سنوات في قطاع المواصالت إلدارة االختناق
المروري ،وربط التجمعات السكنية ،وتوفير
خيارات أكثر للسفر أمام الناس.

توفير فرص
أكثر لإلسكان
دعم تنفيذ االستراتيجة المحدثة طويلة المدى
لإلسكان الميسور ،بهدف مساعدة الناس في
الحصول على مساكن بأسعار ميسورة.

كيف نساعد في اإلستثمار في البنى التحتية للنقل والمواصالت
تقوم أونتاريو باتخاذ اإلجراءات التالية:


بناء نظام نقل ومواصالت يتوافق مع أرقى المواصفات العالمية ،ويتحقق ذلك باستثمار  84بليون دوالر على مدار عشر سنوات لدعم
اقتصاد عالمي تنافسي للغاية ،وضمان جودة الحياة  ،وتوفير  50ألف وظيفة سنوياً.



استثمار  13.5بليون دوالر ضمن خطة تحريك اونتاريو إلى األمام  Moving Ontario Forwardمن أجل تمكين خدمة بتواتر
قطارات أسرع على خطوط السكك الحديدية  ،Goمن خالل شبكة سكة حديد  GOاإلقليمية السريعة ( )RERبما في ذلك كهربة الخط
الذي يربط بين محطة يونيون ومطار بيرسون الدولي .يأتي ذلك إضافة إلى اإللتزام
بقيمة  7.8بليون دوالر إلصالح وتحديث وتوسعة شبكة  .Goسيجعل اجمالى اإلستثمار الرأسمالي والمقدر بحوالى  21.3بليون دوالر
من شبكة  Goأكبر شبكة للنقل في كندا .وباالنتفاع من التزام الحكومة الفيدرالية مؤخراً بتوفير  1.9بليون دوالر لمساندة ،GO RER
يكون لدى المقاطعة اآلن القدرة على االستثمار في مشروعات أكثر ذات أولوية.
اإلستمرار في تنفيذ برامج النقل في منطقة تورنتو وهاملتون الكبرى مثل تنفيذ مشروع خط  LRT Eglinton Crosstownالعابر
للمدينة ،والذي يمر من خالل  Eglinton Avenueبدءا من  Mount Dennisوحتى محطة كنيدي  .Kennedy Stationوخط نقل
هاملتون السريع ،وبناء خط  LRTمخصص لربط جامعة ماكمستر مع المرور الدائري لكوينستون ،والخط السريع في ميسيسوغا الذي
يربط وينستون تشرتشل مع رنفورث درايف .وتوفير الدعم للتخطيط لبناء خط التخفيف عن وسط تورنتو .Downtown Relief Line
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إستثمار ما يزيد عن  1بليون دوالر في المرحلة الثانية من خط  LRTاوتاوا  ،وفي اطار هذا المشروع سيتم اضافة  30كيلو متر من
خط سكة الحديد و 19محطة جديدة تعمل على توصيل خدمة  LRTالى جهات الشرق والغرب والجنوب  .وسيضمن هذا التمويل
التكاليف الرأسمالية لربط مطار اوتاوا.



تقديم تمويل من مقاطعة أونتاريو بقيمة  43مليون دوالر لبناء محطة نقل مركزية في في وسط مدينة كيتشنر التي ستعمل على ربط
الحافالت مع شبكة شركة  ،Goوخط  LRTالذي سيتم تنفيذه في المستقبل في منطقة واترلو ،و خط سكة الحديد  VIAوشبكة الحافالت
المحلية في المدينة.



زيادة التمويل للنقل المحلي مع بداية العام  2019من خال تحسين نظام تحصيل ضرائب الوقود في المقاطعة ،والذي يستهدف مضاعفة
حصة البلديات من  2سنت الى  4سنتات من سعر ليتر الوقود ،مع بداية العام  .2021يأتي هذا االجراء من أجل اعطاء البلديات مصادر
دخل ثابته تمكنها من تحسين وتوسيع منظومات النقل المحلية ،وبالتالي تقديم بدائل سفر اكثر أمام التجمعات والعائالت.



زيادة التمويل لبرنامج ربط الحلقات  Connecting Linksليصل الى  25مليون في العام  2018 -2017لمساعدة
 19بلدية في إصالح الطرق والجسور ،وربط خطوط الطرق السريعة مع التجمعات السكنية او النقاط الحدودية.



بناء واعادة تأهيل حوالي  5000كيلومتر من خطوط الطرق السريعة ،وحوالي  750جسر في ارجاء المقاطعة ،منها  2400كيلومتر و
 200جسر في تقع في أونتاريو الشمالية ،مع حلول العام .2022 -2021

كيف نساعد في دعم تيسير اإلسكان
تقوم أونتاريو باتخاذ اإلجراءات التالية:


استثمار ما يقارب من  4بليون دوالر منذ العام  2003بغرض توفير وإصالح المساكن الميسورة في كافة انحاء المقاطعة ،والتي كان من
نتائجها توفير  20000وحدة سكنية لإليجار ،ودعم اصالح وتحسين  275000وحدة اجتماعية وميسورة ،ودعم رسوم اإليجار وتقديم
مساعدة الدفعة االولى ألكثر من  90000أسرة بحاجة لهذه االعانات.



استثمار ما يصل إلى  500مليون دوالر في إطار خطة تغيير المناخ ،من اجل تجهييز مرافق الخدمات السكنية وجعلها اكثر فعالية
استهالك الطاقة  ،واستثمار  85مليون دوالر في العام .2018 -2017



تقديم اكثر من  925مليون دوالر على مدار ثالث سنوات مخصصة لدعم إيجار المساكن ،وخدمات أخرى لمعالجة التشرد ومنعه في كافة
أنحاء المقاطعة ،وجاء ذلك في اطار المبادرة المجتمعية لمنع التشرد.



تأسيس برنامج ضمن اطار خط السكن العادل ،بحيث يستهدف البرنامج من االراضي في المقاطعة من أجل بناء مساكن ميسرة في كافة
أراض بقيمة  100 – 70مليون دوالر من أجل تطوير  2000وحدة سكنية
أنحاء المقاطعة .وفي هذا البرنامج تلتزم المقاطعة بتقديم
ٍ
جديدة تتضمن مزيج من الوحدات بعضها يباع بسعر السوق وأخرى ميسورة السعر .وتشمل المواقع المرشحة للبرنامج التجريبي جزء من
 West Don Landsو شارعي  Grosvenor 27و  Grenville 26في تورنتو ،ومواقع أخرى في المقاطعة.



إدخال إطار شامل لحصر األراضي في البلديات لتمكينها من توفير وحدات سكن ميسورة ،في إطار تنميتها السكنية.
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