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Build Ontario بناء أونتاريو
2021 العام صادي لخريفالقتبيان ا تعلن الالحكومة

 )2021 ة لعامالية الممراجعة والديتصااالقنتاريو ت أوتوقعاقرير م تاليو Peter Bethlenfalvyية  وزير المالصدرأ -نتووروت

Review Ontario Economic Outlook and Fiscal
 2021

ا  ويراتنوأ يفاعتل ًساسأ ةموكحلا ينبتس فيك ةطخلا ددتحنتاريو أو ءبنا( 

ت ة السياراي صناعدة فلرياة اتعادر، واستثماة االسدب زياة الحيوية، وجذتيالتحلبنية  تحسين اد علىل الجال العمخالمن  رهااوازده

 .19-ديفوك ةحئاج دض ويراتنوأ مدقت اًضيأ ةطخلا يمحت .ىرخألا تاعانصلاو

بل أفضل اء مستقبننا لإلى خطتنا كومتطلع حتتائحة، د الجألنفس ضشق امحرز بدم ال التقيةصل حماا نوانمبي" Bethlenfalvyوزير ل اليقو

 ناء وبيةنيعلتصنا ا قدرتال وتسخيري الشمالهامة فالمعادن ل استثمار من خالاف " فوأض ،يوي أونتارت فالشركاال وموالع سرألل ًاقارشإ رثكأو

 نا."طعتة في مقاطقل منكنا لارا االقتصادي وازدهنتعاشننا اخطت لبتجية الحيوية، سحتالتية بنال

.ئناألحبادة وة الجاليية عرعا ديمى لتق المديلةطو -ية رعاصحي وء نظام بناة ل خطت الحكومةوضع نا: تقدميةحما

:اط النقرز أبتشمل

 ر منة أكثإلضاف، 2022-2021 نم اًءدب رالود نويلم 342نتاريو ستثمر أودى، تة المة الطويلال الرعايفي مج العاملينعزيز لت•

ذلك، تستثمر لى ة إإلضاف باي.ل دعم شخصمعا آالف 8وت المسج اترسممات ممرضا وكذلكلة ومسجبيرة ضة خمرم 5000

 دى.ة المالطويلية رعاع الفي قطا ممارس ممرض 225لتوظيف  23-2022 العام يةبدا في مليون دوالر 57.6نتاريو او

 مرتثتسلراحة، يتمتعون بقدر أكبر من اث  المنزل، حيل فيلتأهية اي وإعاد التعافصلةلى مواي المستشفى عضى فمرة اللمساعد•

ذا ة. سيدعم هالمجتمعيية وة المنزللرعاية اظومنطاق متوسيع نت لث سنواى ثالى مدية علافدوالر إضمليون  548.5المقاطعة 

 وفظر من يعانون  ممنألف مريض 21وية حرجة يات جراحعد إجراء عمليض بمر ألف 28لى ل إ يصل عام مال في كلتمويا

.حرجةية صح

 12.4حكومة تستثمر المقاطعة، ء الأنحاي جميع دى فة الم طويليةرعاة والالصحال ين في مجاملة العورفاهي يةنفسة ال الصحلدعم•

 يةنفسلة ا للصحوسعي والم الحال الدعملىالوصول السريع إ في رارلالستم 2022-2021 نم اًءدب نيماع رادم ىلع رالود نويلم

 إلدمان.وا

نفاذ اإللى ة القدرة عيادنوات لزثالث سدى  مدوالر علىليون م 72.3 الحكومة توفر المدى، يلةلطوة االء الرعايتأمين سالمة نزول•

نتاريو ي أوة المفتشين ف نسبيجعل.  وهذا س23-2022 العام دءا منة بطعء المقاأنحاي جميع د المفتشين فة أعداي تشمل مضاعفالتو

.نداى في ك األعلدى هية الم طويليةرعاى دور الإل



ب توفير  جانإلىت ت وإسكاناتشفياسريعة ومسرق  طنشاءل إأونتاريو من خالبل اء مستقبنة لخطة فوري الحكومة ضعتو نتاريوء أوبنا

 طعة، وتوفيرالمقا ة فيلصحياية رعات الع قدرا توسية علىحكومل التثمارات، ستعمه االس خالل هذية. منبسرعة عالت نترنت إخدما

 ضاءيتمكنوا من قي كي  المرورالختناقي ائقون فه السايقضيذي ت الل الوقتقليل أونتاريو، وة في شماة الهامنيعدد الم إلى الموارلوصولا

 .ئلةء والعاصدقااأل مع الوقتيد من مزال

ط:النقارز  أبتشمل

  الحكومة ماتمرتثتصادي، اس االق النمووتحفيزالعمل رص لق في أونتاريو، وخفور يعة والجسالسررق لط وإصالح اء وتوسيعبنال•

 580 ر منم أكث يضذيأونتاريو، وال في يعةسرج الطرق اللدعم برنام 22-2021 للفترة يلموالت في مليار دوالر 2.6يقرب من 

 Bradfordطوير بناء وتيل  بتموحكومةت الزمالتسريعة، لطرق البرنامج اوكجزء من  يل.هلتأا ةداعإو عسوتلاو ءانبلل اًعورشم
Bypass 413يع سراليق طرلوا. 

 في ية الحيوالمعادنتغالل العمل، واسرص لخلق ف First Nationو  Northern Nationت  مع مجتمعال بالشراكةالعم•

اء بنيط ودوالر لدعم تخط مليار 1قرب من ا ية بمطعت المقامذلك التزنتاريو. كل أوي في شماصادالقتء ا الرخاالمنطقة، وتحقيق

 ىصقأ يف ةيئانلا ىلوألا ممألا لئابق راهدزال اًرمم اهرودب رفوتس ىرخأ عيراشم ىلإ ضافةباإل الفصولي جميع نة فشبكة طرق آم

 الهام.ع شروذا المفي هنتاريو ت أوة التزاماثيف ومواءمدا تكة كنب على حكوم. يجالشمال

 يةجتمعة المتيحالتية بن للنتاريوق أوندوي برنامج صية فا السنوتثماراتهفة اسعل مضا من خالاتديلبلة اريو لحاجنتاب أوتجيتس•

(Ontario Community Infrastructure Fund program)والبالغ ملياراتد السنوتعدضافي ماإلتثمار . سيرفع االس  

لك لتوفير ، وذ2022-2021 نم اًءدب ةلبقملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع رالود رايلم 2قرب من ا يإلى مالستثمار ي ادوالر إجمال

اه لمية لة التحتينيالبو ورالطرق والجساء بنمكن من للتية ة والشماليفيرة والرالصغيت من المجتمعا 424بؤ لـ تنة النين وإمكايقيال

 نتها.صياحي وصوالصرف ال

 دمت، ق2025ة عام نهايلول ة بحر معقولاععة وموثوق وبأسالسرلي نت عاتر إنإلىصول ة الونييو بإمكام أونتاراليد جميع أقلتزوي•

ت.ت سنواسلى مدار ر عوالت دمليارا 4 نم برقي امب ًايخيرات اًمازتلا ةعطاقملا

 استثمار نتاريوأوحكومة ط ، تخطى المديلةوية الطرعاى ال عللحصولون اظرتينلذين ئك اة أولدن اإلهمال ومساعملمواجهة عقود •

ألف  12ث ديى وتح المديلةطوة ال الرعايي فيضافسرير إآالف  10توفير ل 25-2024ة العام دايي بية فر إضافدوالمليون  3.7

 2019لعام بيع ادوالر منذ رمليار  6.4لى الستثمار إي اع إجمالذا إلى رفيثة. سيؤدي هالحديم التصمى معايير إل صللي اليحسرير 

ية عار للروير مطرألف س 28لي وحوا 2028عام  بحلوليد جد ريرألف س 30 ه ما يزيد عن عنينتجيخي سد استثمار تارذا يعوه -

.نحاء المقاطعةي جميع أدى فل المطوي

 ناء لبمة القادشرت العنوادى السدوالر على ممليار  30.2 نتاريو تستثمر أولصحية،ة اى نظام الرعايدة عل المتزاياتلدعم الطلب•

اتهم.ي مجتمعا فتاجونهي يحالتية الرعالى ناس عل الي لضمان حصوم تاريخو التزاهيات، والمستشف يثتحدوتوسيع و



ا ا :لّمعلا لجأ نم لمعلا  ءانبل ةطخ ةموكحلا تعضو ببسلا اذهل .عاقلا ىلإ ًقابس سيلو ،ةمقلا ىلإ قابس يف لامعلا نوكي نأ ديرت ةموكحلا

في  اتالستثمارب ادة، وجذديت جهارا تعلم ميتمكن العمال منتى يل حموالت وتوفير ر،ألجوى لدناأللحد اح رفع ا خالل اقترمننتاريو ل أوعما

ة األجر.يدئف جق وظات لخللصناعامن ارها ي، وغاتسيارنيع ال وتصمهمة،المعادن الال مج

:اط النقرز أبتشمل

اا15لى  لألجور إى العامدناأللحد  ادة الحكومة زياترح العمال، تقلدعم• لحد ل اء معدوإلغا 2022يناير  1 نم ًرابتعا ةعاسلل ًرالود 

ر.  العام لألجونى ألدد اى الحه إلرفع ريق ط عنمورخي المقدماص بنى لألجور الخألدا

ت المصادر  ذاهمةمبالمعادن الا يتعلق ة فيمالي في أمريكا الشمية الرئيسيةضائت القالياالودة من تاريو كواحة أونلتعزيز مكان•

 Criticalة )ادن المهمالق للمعى اإلطعلية من نوعها تيجترا أول اسطوير لتخططمقاطعة عن ت اللة، أعلنؤوالمستخرجة المس
Minerals Strategyية بائهرت الكيا السياراتكنولوجثل ات ماالستثمارتأمين لى عة عمقاطي اللمهمة ف المعادن ا(. ستساعد وفرة

 نتاريو.ل أودة لعماديرص جيدة وخلق فالجد

ت  شركار من كبرىدوالمليار  5.6يمة بقية ت استثماراماى التزلمقاطعة علت ات، حصلع السياراائف في قطا وظلحماية وخلق•

 ةئياات الكهرباد السيارة إمدت لقدرة سلسلنيع السياراتص

 نيماع ةدمل ةعطاقملا ىوتسم ىلع اًديدج اًرايت ويراتنوأ ئشنت ،دادمإلا ةلسلس تايدحتو رامثتسالا يف ةديازتملا ةسفانملا ةلمواجه•

 Advanced Manufacturing and Innovation)البتكار واع نيصالت في دمةة المتقنافسيللتليون دوالر م 40يمة بق
Competitiveness)يمياإلقلية تنمء من برنامج ال جزهو، و)Regional Development Program) 

 نم اًءدب تاونس ثالث ىدم ىلع ةيفاضإ رالود نويلم 90.3نتاريو تثمر أودة، تسلى وظائف جيالحصول عفي ال ة العملمساعد•

 معرض نشاءة إئيسيدة الرديت الج المبادرا تشمل(.Skilled Trades Strategyة )نيرف المهة الحيجيفي استرات 2021-2022

 Ontario Youth Apprenticeshipنتاريو )ي أوب ف للشبانيب المهلتدريمج اإلضافة إلى تعزيز برنا بايةمهنني للحرف المه
Programالصناعية ذةالتلمبل ب ما ق تدري( وبرنامج (Pre-Apprenticeship Training Program).

بي ئتمان الضرياال) Ontario Jobs Training Tax Creditيد تمدومة ال، تقترح الحكعمب اللتدريية إضافر فرص توفيل•

 240لي وا لدعم حمليون دوالر 275بـ ما يقدر  2022ان لعام ئتمااليد تمد. سيوفر 2022ى عام يو( حتي أونتار فيب الوظائفلتدر

.طسوتملا يف اًرالود 1150 ص، أوألف شخ

لتوسيع  2022-2021 في يةفدوالر إضايين مال 5اطعة ثمر المق تستل على وظيفة،ب للحصو تدريإلىيحتاجون لذين ل الدعم العما•

(.Second Career programة )نيلثاة انامج المهنبر

 الحكومة تقترح طعة،ع المقاأصقايو على استكشاف ارنتوشجيع أسر أتعافي، وتى اليافة علة والض السياحاعيقطدة لمساع•

Ontario Staycation Tax Creditاا اا ض ما يقدر القر. سيوفر 2022 ماعل ويراتنوأ يف ةماقإلل ًديدج ًتقؤم (ًيبيرض ًنامتئا) 

 .نتاريواف أو الكتشصف أسرةليون ونثر من م لدعم أكمليون دوالر 270بنحو 

 تخصص مريقلدعم ف 2022-2021 في مليون دوالر 1.1ومة تستثمر الحكبالعمال، االتجار الل واالستغ أونتاريو من ة عماللحماي•

 د البرنامج سيساعين.مهاجرل اللعمات توظيف اووكاالتة ة المؤقت المساعد لوكاالكزةمرتيش ت تفليااء عم الضباط إلجرمن

 ً.اشيمهتوً افعض رثكألا لامعلا ضعب ةيامح يف يبيرجتلا

Bethlenfalvyوزير لل ايقو

اا

 أكثربل لى مستقنا إستقود -نتاريو ب أوعروح ش -ئحة م الجاأيال أسوأ نا خالطعتدتها مقاتي شه األخالق ال" إن

ية ماحل ةطخ اهنإ .ومنلاب عوفدملا يلاملاو يداصتقالا شاعتنالل ةمئالملا فورظلا قلخت ةميكحو ةلوؤسم ةطخ انتموكح ىدل" .ًراهدزاو ًقارشإ

لك ".نا ذ الذين هم من يحقق ل العمالجلل والعمل من أتقباء للمسبنناه، والرزذي أحال تقدمال

يعةحقائق سر

 دءذ بة مني السابع للحكومث المالديالتح Build Ontarioيعد : 2021ة لعام الية الممراجعة والديتصا االقنتاريوت أوتوقعا•

 الفترة ذهى خالل هنتاريو، حتي أوية فلمالة حول الشؤون اظمنتات ميثتحديم بتقد الحكومة ى التزاملضوء عللط ائحة، مما يسالجا

القتصادي.لنمو ابا دفوعي المللتعافمة وة الحكن خطء موهذا جز دة.ية غير المؤكصادالقتا



 21.5 هردق اًزجع ةموكحلا عقوتت ،22-2021في  النمو.ي صل فوها هو يوا 19-يدئحة كوفاتاريو من آثار جد أونتصاى اقيتعاف•

ت نمو  التحسن توقعايعكس هذا .2021 العام نةفي مواز دةات الوارالتوقعمن ليار دوالر م 11.6ل بمقدار أق أي ر،دوالمليار 

.بشكل عاملى المقاطعة ع 19-يدلي لكوفير الماتأثل الث حو أحدات إلى معلومضافةباإلدي أقوى، تصااق

 في مليار دوالر 12.9و 2023-2022 في مليار دوالر 19.6 غلابلا زجعلا يف ًاتباث اًضافخنا ةموكحلا عقوتت ط،المتوسدى ى المعل•

.2021ية ي ميزانفدة ات الواربالتوقعنة ارلتوالي، مقى ا علمليار دوالر 7.2وليار دوالر م 8.1دره ، وهو تحسن ق2023-2024

اجة د الح تشتيثموارد حة لنشر الى المرون علتواصل المقاطعة الحفاظ، 19-يدئحة كوف بجاتبطةمريقين الدم ال حالة عإلىظر النب•

( 19-يددة لكوفة محد لفتريل)التمو COVID-19 Time-Limited Fundingخالل عافي من التت د من مبادرايها ودعم المزيإل

يةصادر إضافم 

 :نا تقدميةحما•

Build Ontarioنتاريو ء أوبنا•

 لاّمعلا لجأ نم لمعلا•

المالصاد والقتى اظرة علن•

يرأ بيان الوزإقر•

https://budget.ontario.ca/2021/statement.html

	بناء أونتاريو Build Ontario الحكومة تعلن البيان الاقتصادي لخريف العام 2021
	حماية تقدمنا:
	تشمل أبرز النقاط:

	بناء أونتاريو
	تشمل أبرز النقاط:

	العمل من أجل العمّال:
	تشمل أبرز النقاط:

	حقائق سريعة
	مصادر إضافية




