
قويةوسطى بناء طبقة : 7102عام  ميزانية

وزارة المالية الكندية أوتاوا، أونتاريو 2102آذار /مارس 22

لبعيدة المدى التي تهدف إلى خلق فرص العمل وتقوية الطبقة الخطوة المقبلة في خطة الحكومة ا 7102تعتبر ميزانية عام 

تتوفر كندا على قوى عاملة تتمتع بمستويات تعليم عالية ومهارات رفيعة، لكن مع تغير متطلبات سوق العمل ينبغي . الوسطى

يشهدها االقتصاد، سواء داخل فالتغيرات التي . التي يجلبها العمال إلى عملهم ووظائفهمأيضاً تغيير نوعية التعليم والمهارات 

 .الوطن أو في شتى أنحاء العالم، تُتيح فرصاً هائلة للطبقة الوسطى وللفئات التي تسعى إلى االلتحاق بها

الخطوة المقبلة نحو  7102ميزانية عام تتخذ  القوي على اإلبداع واالبتكار والمهارات والشراكات واإلنصاف، وبفضل التركيز

فهي تساعد األشخاص المجتهدين والمهرة والمبدعين على تطوير المهارات التي . ازدهاراً لكافة الكنديينتأمين مستقبل أكثر 

في رفاهية  واالستثمارمن أجل دفع القطاعات األكثر نجاحاً إلى األمام وكذلك الشركات ذات النمو المرتفع  إليها يحتاجون

 . ية في المنزل والرعاية الصحية للسكان األصليينالكنديين من خالل التركيز على الصحة النفسية والرعا

التي تستمر في االستثمار في  -بناء طبقة وسطى قوية –اليوم طرح وزير المالية السيد بيل مورنو ميزانية الحكومة الثانية 

يها وإعطاء لكل ، وتحويل مجتمعاتنا المحلية والمناطق التي نسكن فندية في كل مرحلة من مراحل حياتهاالطبقة الوسطى الك

 .كندي فرصة حقيقية وعادلة لتحقيق النجاح

:بما يلي 7102ستقوم ميزانية عام 

 تضع ميزانية عام  .تزويد القوى العاملة الكندية بالمهارات واألدوات التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح في اقتصاد متغير

فهي تقوم . األشخاص المهرة والمبدعين والنابغين في قلب وصميم اقتصاد يتميز بالمزيد من التجديد واإلبداع 7102

باستثمارات ذكية لمساعدة العمال الكبار على االحتفاظ أو تطوير مهاراتهم للتكيف مع التغيرات التي تطرأ على االقتصاد 

لى الحصول على المهارات وخبرات العمل التي يحتاجون إليها من أجل الشروع في حياتهم الجديد، ومساعدة الشباب ع

  . المهنية

  والذي سيكون األول من نوعه في كندا "بيان الجنسين"اتخاذ خطوة مهمة نحو المساواة بين الجنسين من خالل ،

لدور الذي يلعبه نوع الجنس في إعداد وتطوير األساس الذي ستقوم عليه المناقشات المستمرة والمفتوحة والشفافة بشأن ا

.السياسات

 وتؤكد ميزانية عام . يةمن أجل تلبية احتياجات العائالت الكند تقوية نظام الرعاية الصحية الشاملة الكندي الممول من الحكومة

األقاليم وذلك من خالل  بما فيهامقاطعة  07تي أبرمتها مع وتُثبت االتفاقات التاريخية للحكومة بشأن التمويل الصحي ال 7102

. االستثمار في رعاية منزلية أفضل ومبادرات الصحة النفسية التي من شأنها أن تساعد العائالت التي هي في أمس الحاجة إليها

 من ، وذلك من خالل االستثمار في بنية تحتية خضراء تحترم البيئة وتقلصنظيف تنمويجهود كندا لبناء اقتصاد  تعزيز 

كما . للشرب، وتدعم وتعزز الطاقة المتجددة اً صالح اً سليم نقياً ونظيفاً وماءً  هواءً  توفروبعاثات غاز االحتباس الحراري ان

."اإلطار الكندي بشأن النمو النظيف وتغير المناخ"خطوات مهمة لدعم  7102تتخذ ميزانية 

 على ضمان قدرة الكنديين على االستفادة من فرص ، وذلك من خالل المساعدة وضع كندا في طليعة االقتصاد المتغير

على ربط الشركات بالمحيط العالمي، وتتبنى نهجاً ابتكارياً وتعاونياً  7102تساعد ميزانية عام . العمل ووظائف المستقبل

 .لمواجهة تحديات العصر، وتساعد المشاريع التجارية على الحصول على ما تحتاج إليه من أجل تحقيق النمو
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 وذلك من خالل تحسين الوصول إلى التعليم في سن مبكر ورعاية األطفال والسكن ناء مجتمعات محلية أقوىب ،

بتشييد المزيد من وذلك إجراءات ملموسة لتحسين جودة الحياة لكافة الكنديين،  7102وتتخذ ميزانية عام . االجتماعي

. آلمنة والسهلة الوصولالمراكز الثقافية ومراكز الترفيه، وكذلك األماكن العامة ا

 من خالل االستثمارات في البنية التحتية وصحة شعوب األمم األولى تعزيز عملية المصالحة مع السكان األصليين ،

واإلينويت، واتخاذ إجراءات لتقوية مجتمعات السكان األصليين، وتوفير التمويل لدعم التعليم والتدريب واإلجراءات 

. اللغة والثقافة وإحياء الرامية إلى تجديد

  ًبسد الثغرات الضريبية، ومكافحة التهرب  7102ستقوم ميزانية عام  .الوسطى للطبقةجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا

من الضرائب، وتحسين اإلجراءات الضريبية الراهنة بالنسبة لألفراد والعائالت، وإزالة اإلجراءات التي تفتقر إلى الكفاءة 

نحو إزالة اإلجراءات الضريبية باتخاذ خطوات  أيضاً  ، ستقوم الحكومة7102من خالل ميزانية عام و. والتي لم تعد فعالة

. التي يستفيد منها األغنياء بشكل كبير

فمن خالل اتخاذ إجراءات عملية اليوم، عن طريق االستثمار في األشياء التي يحتاج إليها الكنديون لتحقيق النجاح في الحاضر 

 . على إقامة اقتصاد متنامي يعمل لصالح جميع الكنديين 7102تساعد ميزانية عام والمستقبل، س

اقتباس

بينما تقوم بتهيئة الكنديين فهي تتعلق بخلق وظائف جيدة للطبقة الوسطى اليوم، . هي ميزانية بشأن فرص العمل 2102ميزانية عام "
والخطوة المقبلة في خطتنا لالقتصاد الكندي هي القيام باالستثمارات األذكى والمسؤولة التي نحتاج إليها لكي نكون مبدعين . لوظائف الغد

." وتنافسيين، وفي الوقت ذاته تحسين صحة مجتمعاتنا المحلية وضمان مستقبل أفضل ألبنائنا وأحفادنا

و، وزير الماليةبيل مورن

صلة ذات وثائق

 خطة الميزانية 

 خطبة الميزانية 

 صحائف الحقائق 

 "2102كانون الثاني /يناير" فيسكال مونيتور
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يمكن لوسائل اإلعالم االتصال بالجهات التالية:

العالقات مع وسائل اإلعالم
وزارة المالية الكندية

fin.media-media.fin@canada.ca

 609-963-0111

آني دونولو
السكرتيرة المكلفة بالصحافة 

مكتب وزير المالية 
 annie.donolo@canada.ca

609-263-2012

االستفسارات العامة

هاتف: 609-963-9201
الفاكس: 609-963-0164

لألشخاص الذين يعانون صعوبة في السمع: 609-963-9291 

 fin.financepublic-financepublique.fin@canada.ca :البريد اإللكتروني
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