
   

 

 

خطـــة من أجل 
 الرعاية

 والفرص

 قتصادي والمالي ألونتاريوالتركيز اال 

بسبب المساهمات التي يقدمها السكان وقطاع  ة بالتحدياتفعمة والمالمبهممن البيئة االقتصادية العالمية على الرغم  2017في عام نما اقتصاد أونتاريو 
- 2017لعام موازنة ميزانيتها بفاء بالتزامها الومن  أونتاريوفاألداء االقتصادي القوي واإلدارة المالية المتينة مكنت األعمال في كافة أرجاء المقاطعة. 

جمالي الناتج إ% من 1ال يتجاوز طفيف عجز حدوث مقاطعة ال وقعتت،  2019-2018 من عام بدايةومليون دوالر.  600 بنحو ، بفائض يقدر18
 -المسؤولية المالية وبينة حكوميالخدمات ال ة فيمهماستثمارت ، والتي تجمع بين تخصيص التوازن للعودة لوضعالمحلي اإلجمالي. وتلتزم بخطة 

 .25-2024عام ميزانية متوازنة في إلى  وتتوقع الوصول

  

 

قتصادي قوياأداء   

 

 

 ميزانية متوازنة

 

 

 مكاسب التوظيف

جمالي الحقيقي بوتيرة ينمو الناتج المحلي اإل
الدول  ةيقأسرع من وتيرة النمو في كندا وب

 2014عام منذ  الصناعية السبعة

 مليون 600فائض الموازنة أن يتجاوز يتوقع 
 مما يتجاوز، 2018 – 2017عام في  دوالر

على مدار السنوات  ونتاريوهداف المالية ألاأل
 التسع السابقة

وظيفة منذ فترة  800,000كثر من أخلق تم 
. سنة 17 خالل الركود، وتسجيل اقل معدل بطالة

 وظيفة يوميا 500تم خلق  ،وفي العام الماضي
 .في المتوسط

 

 أونتاريومالمح الوضع المالي في 
 :تقوم أونتاريو بما يلي

 دوالر على مدار ثالث سنوات في الرعاية الصحية، والرعاية المنزلية ، والصحة العقلية. مليار 20.3بقيمة  اتتخصيص استثمار  

 2019في عام دوالر  اتمليار 6.6و  2019 -2018في عام دوالر  اتمليار 6.7إلى  ينتج عن دعم هذه االستثمارات عجز يصل -

إلى  ااستناد،  2025 – 2024في عام التوازن ثانية  وضعإلى  يعود الحالسو،  2021 -2020في عام دوالر  اتمليار 6.5و 2020

  دارة المالية المسؤولة.سجل المقاطعة في اإل

 2018-2017ام في ميزانية ع على البرامج للفرد اإنفاقتظل أونتاريو المقاطعة األقل أن  يتوقع. 

 2021 – 2020في عام دوالر  مليار 163.8إلى  ،2019 -2018في عام دوالر  مليار 152.5يرتفع إجمالي اإليرادات من أن  يتوقع  ،

 االقتصادي.النمو  وقعاتبسبب استمرار ت

 2020في عام دوالر  مليار 155.8إلى  2019-2018 عام دوالر في مليار 145.9من المقاطعة على البرامج  قيمة إنفاق تزيدأن  يتوقع 

 .مما يدعم الخدمات العمومية القوية والحيوية،  2021-

  الخدمات من خالل استخدام منهجية  االزدواجية عبر لتقليلالموجودة حاليا  واردالم إعادة تخصيصالبرامج و تقديم الموائمة بينالعمل على

 تجعل البرامج المقدمة تركز على المستخدم بشكل أكبر.  مبتكرة

  2021 % سنويا في الناتج المحلي اإلجمالي حتى عام1.9يتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة .  



 
2018 Ontario Budget 

 
Ministry of Finance 

 أونتاريوتلعب الصادرات واستثمارات قطاع األعمال دورا كبيرا في تحقيق النمو االقتصادي في مقاطعة أن  يتوقع . 

  

 نو في إدارة الدي أونتاريومنهج 
 . 2000في عام  ا  سنت 15سنتات للدوالر من العوائد، مقابل  8 سعر الفائدة في الوقت الحالي تبلغ تكلفة

 تقوم بما يلي: أونتاريو، فإن نو دارة الديإاإلدارة المسؤولة في من أجل المحافظة على 

  كبر من أالمقاطعة القدرة على إنفاق حصة  منحسنة، مما ي 25تحقيق أدنى معدل سعر فائدة على نسبة الدين للعوائد خالل فترة
 .بصورة مباشرة أونتاريوسكان فيد عوائدها على برامجها التي ت

 الحتياطي النقدي ل ستوى متوسطمن خالل المحافظة على م يةالمستقبلالحالية و  هة التزاماتها الماليةمساعدة المقاطعة في مواج
   دوالر. مليار 30 يزيد على

  أونتاريومستوى متوسط لمديونية حافظة على في ال أونتاريواالستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة والطلب القوي على سندات 
 المدى البعيد.  على

 في تمويل مشاريع النقل  أونتاريومساعدة لالذي يعتبر أداة هامة و ، قتراضلال أونتاريوألخضر ضمن برنامج التزام ببرنامج السند اال
   في كافة أنحاء المقاطعة وبصورة تحافظ على البيئة.

 


