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 يبيان صحف

 زرحملا مدقتلا نع اريرقت ملست ويراتنوأ ةعطاقم
 ءانبلل اهتطخ ززعتو

2022ي ثانلان تشريمبر/وفن 14

 يملاعلا مّخضتلاو يداصتقالا رارقتسالا مدعب مّستي تقو يف تاءارجإ 2022 ماع فيرخل يداصتقالا ويراتنوأ نايب ذّختي

 خرآ اء:بنيو للة أونتارخط - 2022 ماعل ويراتنوأل ةيلاملا ةعجارملاو ةيداصتقالا تاعّقوتلا نفالفي بيثليبيترية ير المالر وزأصد اليوم، -نتو وروت

 ريبادت نع الضف ،ويراتنوأ ءانبل اهتطخ لوح ةموكحلل زرحملا مدقتلا نع ريرقت لوأ ةيداصتقالا تاعقوتلا تلمش .زرحملا مّدقتلا تادجتسم

 ىلع تاكرشلاو رسألا ةدعاسمو ،ةعطاقملا يف ةلماعلا ديلا يف صقنلا ةجلاعمو ،داصتقالا ءانبل ةموكحلا ةطخ زيزعت ىلع لمعت ةهجوم ةديدج

 .التكاليفخفض 

عة طاقملا عضت ةلوؤسملاو ةنرملا اهتطخ نأ فيك زربت ويراتنوأل ةيلاملاو ةيداصتقالا تاعقوتلا لوح ةثدحم تامولعم اضيأ ةموكحلا مدقتو

 .ةدجتسم ةيداصتقا تايدحتو مخضتلا تالدعم عافترا ملاعلا هجاوي نيح يف رطاخملاو رارقتسالا مدع ةلاح ةرادإل دادعتسالا ةبهأ ىلع

 ف منالآلا بيردت ىلإ ،ةديجلا لمعلا صرفو تارامثتسالا بذج نم اريبك امدقت انزرحأ دقل .اعم اليوط اطوش انعطق" :يفلافنيلثيب ريزولا لاق

 انتموكح لمعت ،ةرقتسملا ريغ ةيداصتقالا تاقوألا هذه زاتجن امنيبو .رسألا فيلاكت ضفخ يف ةدعاسملاو (ةيعانصلا نهملا لامع) نييفرحلا

 .الصغيرة"ية تجارت الشركانين والسر والمساألتهدفة تدعم دة مسديدابير جل تها من خالخطتعزيز ى تعل

 :ةموكحلا ةطخ ززعت يتلا ةفدهتسملا ريبادتلا زربأ لمشت

 يةت التجارللشركات  من الخيارايدمزاحة ل، وإتفرص العمب تذانافسية، واجالتلقدرة يفة لتعزيز اة النظتماني طوعي للطاق ائ سجلطالقإ•

 .ةحرتقملا تاعيرشتلا هترقأ يذلا وحنلا ىلع ،ةمادتسالاب ةقلعتملا كلتو ةيئيبلا اهفادهأ قيقحت ىلإ اهيعس يف

 ثالثت اللسنواى اى مدنتاريو علي أوالصغيرة ف يةت التجارشركالل اة دخيبلى ضرءات ع شكل إعفادوالر فيمليون  185توفير مبلغ •

 اتركة الشيبدل ضريجي لمعدرالتاء د المقترح لإللغدي التم خاللنمة صغيرة، ة تجاريركش 5,500 نحو بالنفع علىد دمة، مما يعوالقا

 لصغيرة.ة االتجاري

ة التجاريت شركاة الة لملكيعيرفلا ةئفلا دمتعت يتلا تايدلبلا عيمج لخاد ايئاقلت ةريغصلا ةيراجتلا تاكرشلل كالمألا ةبيرض ضيفخت ةقباطم•

 لصغيرة.ا

ذي ل اليد من المامزالحتفاظ ب با(ODSPة )ي اإلعاقدعم ذونتاريو لوبين لبرنامج أالمنتساقة ي اإلعح لذومنها أن تسييرات من شأء تغإجرا•

 ايلاح نيلماعلا نم درف فلأ 25 لنحو  هذار. سيسمحوالد 1,000لى إ 200 نم ايرهش بستكملا لخدلا ىلع ءافعإلا ةدايز لالخ نم هنونجي

 لة.ة العاملقوي الى المشاركة فآخرين ع 25,000 ىلإ لصي ام عجشي دقو ،بستكملا مهرجأ نم ربكأ ردقب ظافتحالاب

 Assistance for Children with Severeة )يدة الشدي اإلعاقل ذونة األطفاى لبرنامج إعاقصاألل المبلغ الشهري ديالتخطيط لتع•

Disabilities) 2023 زومت/ويلوي نم اءدب ،ايونس مخضتلا ةبكاومل. 

 تاصصخملا ليدعتل طيطختلا لالخ نم كلذو ،عافترالا يف ةذخآلا فيلاكتلا لمحت يف ضفخنملا لخدلا باحصأ نم ةقاعإلا يوذ ةدعاسم•

 نم اءدب ايونس مخضتلا ةبكاومل (Ontario Disability Support Program – ODSPة )ي اإلعاقدعم ذونتاريو ل أوة لبرنامجاألساسي

 .2023يوليو/تموز 

https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/index.html
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يل ت تمو جوالدثل أحمليون دوالر من أج 145يبلغ لي بمبلغ إجما، 2022-2023 يةة المالي السنية فدوالر إضافمليون  40استثمار •

 ةينهملا مهتايح يف مدقتلا ىلع صخش 393,000 ر منل أكثد بالفععذي سا، الSkills Development Fund(ت )ية المهاراتنمصندوق 

 ئجة.ات الراالصناعفي 

دة ت المعتمع برنامج المساقالتوسيذلك ، و2023-2024 ةيلاملا ةنسلا نم اءدب ،نيماع رادم ىلع ةيفاضإ رالود نويلم 4.8ثمار است•

 .ةركبملا ةلوفطلا ميلعت وأ (فرحلا) ةيعانصلا نهملا قيرط كلس ىلع ةيوناثلا سرادملا بالط نم ديزم عيجشتو ،ةجودزملا

 31تى ت للتر حنتاس 9 (لزيدلا) دوقولاو نيزنبلا ةبيرض لدعم لظي ثيحب ،دوقولا ةبيرضو ازة الغيب تخفيض ضريدتمداقتراح •

 .2023ألول ديسمبر/كانون ا

 ةفعاضم حارتقا لالخ نم كلذو ،ويراتنوأ يف ىندألا لخدلا يوذ نم نسم فلأ 200 وحنل فيلاكتلا لمحت يف ةدعاسملا•

 نم ارابتعا ارهش 12دة دين لمتفين( لجميع المسنوي المضمول السالدخنظام ) Guaranteed Annual Income System اتمدفوع

 .2023 ماع يف دحاولا صخشلل ابيرقت رالود 1000تبلغ  قصوى دة، بزيا2023ني لثاناير/كانون اي

اج نتاإلت ى خدمالبي عم الضريلخص)ا Ontario Production Services Tax Creditع لبرنامج خضوة للات المؤهلفقالناقتراح توسيع •

 دة، وتحفيز زياإلى المقاطعةبي ناألجلي وي المحيونفزلتلي وانمائلسيتاج اإلنب اي جذفدة ، وذلك للمساعقعيو( ليشمل رسوم الموي أونتارف

 نتاريو.ء أوأنحاي جميع ية فت المحلال المجتمع داختصوير في المواقعال

 .ةيمويلا تامدخلاو عئاضبلا راعسأ عفر لالخ نم رسألا تاينازيم دهجأ امم ةلاطبلا تالدعميه ت فوقت ارتفع في ي "نحنينفالفيثلل الوزير بقا 

نا نتمرو ىلع ظافحلا ىلإ ةيمارلا انتموكح ةطخ نم ةقث ىلع لازأ ام انأو .دومصلا ىلع اهناكسو اهلامعو ويراتنوأ داصتقا ةردق نم قثاو يننكل

 ."لبقتسملل هيف ينبن يذلا تقولا يف ،مويلا ةيراجتلا تاكرشلاو سانلل هجوملا معدلا مدقن نأ انل ىنستي ىتح ،ةيلاملا

 :ويراتنوأ ءانب ةطخ يف زرحملا مدقتلا لوح ةموكحلا هردصت قالطإلا ىلع ريرقت لوأ يف درو ام زربأ 

 ةيملاع تاكرش لبق نم تارايسلاناعة ع صيلية لقطات تحوالستثمارانتاريو ي أوفيين ين الماضلعامى مدار امليار دوالر عل 16ب جذ•

 .اتطاريالبصنيع  لتاد الالزمةية والموبائهرت الكت السياراااريات وموردي بطناعة السيارلص

 ةدئار ةعطاقملا لعج يف دعاستو ،(ذالوفلا) بلصلا عاطق يف لوحتلا معدتس رالود رايلم 2.5يمة ي بقم الماضل العات خالب استثماراجذ•

 .كربوننخفض الب المصللا جاتنإ يف ايملاع

 مليار 4صيص ل تخ، في ظ2022ل عام اليفها خاليص تكيو وتقلي أونتارية فلتجارت اشركادعم الر لدوالمليار  8.7و بنحم ما يقدر دع•

 اء.هربار الكب وتخفيف أسعتتكلفة الروال خفض ت مثاءااإلجر بعض  خالل منة الصغيرة،تجاريل الدوالر لألعما

ية  الحيوة للمعادنيجيل استراتأومع ، Ring of Fire في دةتلك الموجوذلك  في ، بماية الحيوصادية للمعادنالقتت اانامكان لإل العنطالقإ•

(Critical Minerals Strategyع ) يةة األساستيحالتية بندعم الالر لب من مليار دوقرا يديم مبتقلتزام اال، مع نتاريوي أوطالق فاإللى 

 .ي جميع المواسمف Ring of Fireق طرثل م بالفعلدة ية الموجوالحيو

 رثكأو ،(فرحلا) ةيعانصلا نهملا ملعت جمارب يف ديدج ليجست 71,700 نم رثكأ ويراتنوأ تدهش ثيح ،ةيعانصلا فرحلا معد ةلصاوم•

 .2020و 2018يل بين عامي ة تأهشهاد 5,600يب، وة تدردألف شها 25من 

 دعم الشخصي،ل المااقم التمريض وعطوذلك  في ، بما2020 عام نذية م الصحيةعامجال الر ين فيمن العامل 11,700ر من ة أكثإضاف•

 اهلومت جمارب لالخ نم ويراتنوأ يف نيصخرم نيضرمم اوحبصأ ىرخألا لودلا يجيرخ نم ةضرممو ضرمم 800 نم رثكأ نع الضف

 الحكومة.

 ية، ومكافحةت المحلين المجتمعا بربطة لل المقبلشرت الع السنوادىى معليعة السررق لطل ا تأهيدة وإعا لتوسعةمليار دوالر 25.1لي حوا•

لة تحوي و،413يع سرطريق الء البناذلك في  بما طعة،ء المقاأنحابر ألشخاص ع حركة السلع وا على، والحفاظريومرام الاالزدح

Bradford Bypass401لسريع لطريق ا، وتوسيع ا. 

 يعةحقائق سر

 تعضو دقف ،ةموكحلا ةرطيس نع ةجراخ ةفلتخم لماوع ةعومجم ببسبو ،ةرقتسم ريغ لازت ال ةيملاعلا ةيداصتقالا فورظلا نأ ىلإ ارظن •

 منيد مزير ة لتوف المقبليلةام القلى األعوى مدصاد علالقتسلكها اء يمكن أن ي البطي للنموع وأخرى للنمو السرياتوهيناريالحكومة س

 نتاريو.ي أوية فى األمور الماليلة علبدالية صادالقتت ااثير السيناريوه تأيةل كيفية حوالشفاف
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 هودهالية، وتضاعف جت المادياالتحدي وتصا االقارقرالستدام اار انعمرء استي ضو فيكلي للمقاطعة الهعجزى الضاء عل بالقم الحكومةتلتز•

 نتاريو.ي ألوة التوازن المالإلعاد

 يف ةروشنملا تاعقوتلا نم رالود رايلم 7بنحو أقل  أي ،2022-2023ية ة المالي للسنر فدوالمليار  12,9 غلبي ازجع نآلا ةموكحلا عقوتت•

 .2022نة مواز

نة  دوالر للسمليار 0.7و 2024-2023ية ة المالدوالر للسنليار م 8.1 هردق زجعلا يف اضافخنا ةموكحلا عقوتت ،طسوتملا ىدملا ىلعو•

 دوالر فيمليار  26.1 هردق ايمكارت اضيفختو ،زجعلا تاعقوت يف رالود رايلم 18.1 ا قدرهي مكارت انسحت كلذ لثمي .2025-2024ية المال

 .2022نة ازبمو ةنراقم ضارتقالا تاجايتحا

 ةضافيمصادر إ

 زرحملا مّدقتلا تادجتسم رخآ اء:بنيو للة أونتارخط -نتاريو ألو ةيلاملا ةعجارملاو ةيداصتقالا تاعّقوتلا

 المالصاد والقتى اظرة علن ية:الخلفت المعلوما اقرأ 

 .زرحملا مّدقتلا تادجتسم رخآ اء:بنيو للة أونتارخط في  جاء مارز أباقرأ

 باءيف األعة لتخفد إصدار الحكومموع اضيأو التكاليفخفض ل ة الحكومةل خطيد حومزاقرأ ال 

 ءبنالل ونتاريأوخطة  :2022نة ازمواقرأ
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