
 

 

 

 

 

انية  ز  2022تصدر حكومة كندا مي 

 2022أبريل  7 أوتاوا ، أونتاريو   وزارة المالية

انية  ز : خطة لتنمية 2022أصدرت اليوم السيدة كريستيا فريالند ، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، مي 
 وجعل الحياة ميسورة التكلفة. اقتصادنا 

  منذ 
ز ، ءالوبااالقتصادي بسبب الركود  تفش  الحفاظ عىل عىل  -الحكومة عىل الوظائف  ساهم تركي 
ز وعىل  وظائف كاتالكنديي     – العملأرباب  الحفاظ عىل ش 

  ساهم فز
  تعافز

بشكل االقتصاد الكندي فز
ى،  لسوق الشغلشهدت كندا أفضل انتعاش فقد شي    ع وقوي.    مجموعة الدول الصناعية السبع الكير

فز
  المائة من الوظائف المفقودة، وبمعدل بطالة بلغ  112بعد أن استعادت 

  المائة فقط  5.5فز
بالقرب  -فز

  عام  5.4من 
  المائة المنخفضة فز

  كندا منذ خمسة عقود. .  2019فز
  كانت األفضل فز

 والت 

انية  ز   مي 
ثمارات هادفة ومسؤولة لخلق الوظائف واالزدهار، وبناء باستاليوم ، تقوم الحكومة  2022فز

. وتشمل هذه ز  : االستثمارات مستقبل اقتصادي أقوى لجميع الكنديي 

ن وجعل الحياة ميسورة التكلفة1 ي الكنديي 
: الكنديون هم العمود الفقري القتصاد قوي . االستثمار فن

  تدعم 
، والتدابي  الت  ورية للنمو  السكن الحصول عىلومتنام  والقوى العاملة المتنامية ضز

انية  دعم الحصول عىل السكنتشمل تدابي  و االقتصادي.  ز   مي 
: وضع كندا عىل  2022فز ما يىل 

لهم  ز اء ميز ز عىل االدخار وش  طريق مضاعفة بناء المساكن خالل العقد المقبل؛ مساعدة الكنديي 
؛ والحد من الممارسات غي   األول؛ حظر االستثمار األجنتر  الذي يجعل اإلسكان أقل ز تكلفة للكنديي 

  تجعل 
.  السكنالعادلة الت  ز انية و أكير تكلفة بالنسبة للكنديي  ز   ضمان تمتع  2022تستثمر مي 

ا فز
ً
أيض

ا، وستسهل عىل 
ً
  يحتاجونها للوظائف ذات األجر الجيد اليوم وغد

ز بالمهارات الت  العمال الكنديي 
انية و لجعل كندا وطنهم. دخول شوق الشغل صادنا المهاجرين المهرة الذين يحتاجهم اقت ز تضع مي 

ة  2022   تقليل تراكم لجعلاستثمارات إضافية كبي 
 وتأخر  رعاية األطفال ميسورة التكلفة، وفز

  تعزيز المصالحة 
  نظام الرعاية الصحية العامة لدينا، وفز

العمليات الجراحية واإلجراءات الطبية فز
 مع الشعوب األصلية. 

ي النمو االقتصادي واالبتكار: . االستث2
إن مفتاح ازدهار كندا عىل المدى الطويل هو النمو  مار فن
انية  رتكز تو االقتصادي.  ز انية  الهامةعىل االستثمارات  2022مي  ز   التعلم المبكر ورعاية  2021لمي 

فز
  بنسبة تصل إل  -األطفال 

  يمكن أن تزيد الناتج المحىل  اإلجمال  الحقيق 
  المائة عىل  1.2والت 

فز
ز  وتتضمن المزيد من االستثمارات الهامة لجعل االقتصاد الكندي أقوى  -مدى العقدين المقبلي 

ات المليارات وأكير ابتكاًرا. تشمل هذه االستثمارات صند وق نمو كندا الجديد الذي سيجذب عش 
  الصناعات الكندية والوظائف الكندية، ووكالة ابتكار 

من الدوالرات من االستثمار الخاص فز
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انية كما إنتاجية ونمو اقتصادنا.   زيادةواستثمار جديدة ستساعد فز ز ما يصل إل  2022تتضمن مي 

اتيجية   3.8 اتيجية ستخلق آالف الوظائف  -للمعادن الحرجة  كنديةمليار دوالر لتنفيذ أول إسي  اسي 
ء من الهواتف إل السيارات   

  كل ش 
ايدة للمعادن المستخدمة فز ز الجيدة وتستفيد من الحاجة المي 

ائب عىل  ا خطوات لبناء سالسل توريد أكير مرونة، وخفض الضز
ً
الكهربائية. تشمل اإلجراءات أيض
  كند

ة النامية فز كات الصغي   إنشاء الملكية الفكرية الكندية وضمان حمايتها.  وتشجيعا، الش 

ي اقتصاد نظيف3
ء الصحيح الذي يجب إن : . االستثمار فن  

حماية بيئتنا ومكافحة تغي  المناخ هو الش 
انية  ز ء الصحيح الذي يجب القيام به القتصادنا. من خالل مي   

ا الش 
ً
، 2022فعله لكوكبنا، وهو أيض

ز  كات الكندية عىل االستفادة من االنتقال العالم  إل اقتصاد ستساعد الحكومة الكنديي   والش 
من خالل حوافز جديدة لتطوير التقنيات النظيفة واحتجاز الكربون واستخدامه  وذلكنظيف، 

اتنا ومحيطاتنا، ستجعل الحكومة  وتخزينه. باإلضافة إل المزيد من االستثمارات لحماية أرضنا وبحي 
  متناول الك

ا فز
ً
اء مركبات عديمة االنبعاثات، وبناء وتوسيع شبكة وطنية أيض ز ش  محطات لنديي 

  الطاقة النظيفة. 
 شحن المركبات عديمة االنبعاثات، والقيام باستثمارات جديدة فز

  بداية 
   كانت  الوباءفز

جميع دول مجموعة مقارنة بقل األ كندا بإل الناتج المحىل  اإلجمال  الدين نسبة صافز
ز مقارنة بالبلدان األخرى.  ة زادت منذ ذلك الحي  ز انية وبفضل السبع، وه  مي  ز ، ستحافظ كندا 2022مي 

  أشع انتعاش
ا ثانز

ً
ز بلدان مجموعة السبع اقتصادي عىل هذا المكانة الرائدة، بينما تشهد أيض بنهاية  بي 

ز قيام الحكومة الفيدرالية باستثمار ثم بفضلو هذا العام.  ة دوالرات لدعم الكنديي  انية دوالرات من كل عش 
انية  ز ا  2022واالقتصاد الكندي خالل الوباء، تمثل مي 

ً
  اقتصاد

 للنمو االقتصادي وتبتز
ً
 ماليا

ً
نهًجا مسؤوال

نسبة الدين إل الناتج حيث تتجه  –المالية للحكومة  الوجهةعىل  بشكل حاسمتحافظ وه  لجميع. ينفع ا
، مما سيضمن بقاء الموارد المالية COVID-19العجز المرتبط ب  يضمئل و نخفاض إل اال المحىل  اإلجمال  

 الكندية مستدامة عىل المدى الطويل. 

 اقتباس

انية  تركز "  ز أحد عن فيه ال يتخلف  مجتمعتنمية اقتصادنا، وخلق وظائف جيدة، وبناء  عىل 2022مي 
؛  حيث ستوفر الركب. خطتنا مسؤولة ومدروسة،  ز المزيد من المنازل والوظائف ذات األجر الجيد للكنديي 

 ". هواء أنظف ومياه أنظف ألطفالنا؛ واقتصاد أقوى وأكير مرونة لسنوات قادمة

 سعادة السيدة كريستيا فريالند نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية

 حقائق رسيعة

انية •  ن ي مي 
:  لجعل السكن ميسور التكلفة 2022تشمل التدابي  فن  ما يلي

o العقد المقبل؛  
 وضع كندا عىل طريق مضاعفة بناء المنازل الجديدة فز

o  ،لهم األول ز اء ميز ز عىل ش  ل األول و مساعدة الكنديي  ز ذلك عن طريق تقديم حساب توفي  الميز
ل ألول مرة؛ و ز ي الميز يتر  لمشي 

ائب ومضاعفة االئتمان الضز  المعقز من الضز
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o  مائة ألفإطالق صندوق تشي    ع اإلسكان الجديد الذي سيستهدف إنشاء   
وحدة سكنية جديدة فز

 السنوات الخمس المقبلة. 

انية •  ن ي مي 
:  2022تشمل اإلجراءات فن  لمكافحة تغي  المناخ ما يلي

o  وبناء شبكةميسورة التكلفة مليارات دوالر لجعل المركبات عديمة االنبعاثات 3تمويل بأكير من ، 
 وطنية من محطات الشحن ؛

o اتنا ومحيطاتنا؛ و ة لحماية أرضنا وبحي   استثمارات جديدة كبي 

o  ات المليارات من الدوالرات من رأس المال   جذب عش 
إنشاء صندوق النمو الكندي للمساعدة فز

 . 2050بحلول عام  خال من االنبعاثاتالخاص نحو بناء اقتصاد 

ي تشمل اإلجراءات األخرى المهمة • 
انيةفن ن :  2022 مي   ما يلي

o 5.3  ز الذين دخلهم  يقلمليار دوالر عىل مدى خمس سنوات لتوفي  رعاية األسنان للكنديي 
  عام  12ألف دوالر سنوًيا، بدًءا من األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  90العائىل  عن 

عاًما فز
عاًما وكبار السن واألشخاص الذين  18، والتوسع إل األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 2022

  عام 
ز ذوي الدو مع ، سيتم 2025بحلول عام و ، 2023يعانون من إعاقة فز خل إدماج كل الكنديي 

  يقل دخلها عن و . الضعيف
نامج عىل األش الت  ألف دوالر سنوًيا، مع عدم وجود  90سيقتض الير

كة لمن يقل دخلهم السنوي عن   ألف دوالر ؛ 70مدفوعات مشي 

o  اتيجية كندا للمعادن الحرجة ؛ 3.8ما يصل إل  مليار دوالر لتنفيذ أول اسي 

o 11 لمواصلة دعم  
ز وأشهم، ومساعدة  مليار دوالر تمويل إضافز أطفال السكان األصليي 

ز عىل مواصلة النمو   مستقبلهم ؛ ورسممجتمعات السكان األصليي 

o  ز القوات المسلحة الكندية بشكل أفضل،  8أكير من مليارات دوالر من التمويل الجديد لتجهي 
  تحالفاتنا األساسية مثل الناتو و 

  لكندا ؛، وتعزيز األمن نورادوتعزيز مساهمات كندا فز
انز  السيير

o  ذلك ما يصل إل  
، بما فز  

  مواجهة الغزو الروش  غي  القانونز
المزيد من الدعم ألوكرانيا وشعبها فز

  شكل موارد قروض جديدة للحكومة األوكرانية من خالل حساب جديد ُمدار  1
مليار دوالر فز

  صندوق النقد الدول  )
  المساعدات العسكريةمليون دوالر إضافي 500( ، و IMFألوكرانيا فز

 ؛ ة فز

o  ،داد األموال الكندية   شكلعائد مؤقت السي 
يبة لمرة واحدة بنسبة  فز   المائة عىل الدخل  15ضز

فز
يبة لعام  كات  1الذي يزيد عن  2021الخاضع للضز مليار دوالر من أكير المجموعات المضفية وش 

  األوسع لكندا؛ و
  دعم التعافز

  كندا، للمساعدة فز
ز عىل الحياة فز  التأمي 

o  يبة دخل ال 1.5زيادة ثابتة بنسبة   معدل ضز
ز نقطة مئوية فز كات لمجموعات البنوك والتأمي  ش 

يبة الذي يزيد عن   مليون دوالر.  100عىل الحياة عىل الدخل الخاضع للضز
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 ةذات صل مواضيع

 جعل السكن ميسور التكلفة• 

 اقتصاد قوي ومتنام  وقادر عىل الصمود• 

 هواء نظيف واقتصاد قوي• 

 لطبقة الوسىطلخلق وظائف جيدة • 

  العالم• 
 ريادة كندا فز

 رعاية صحية عامة قوية• 

  المصالحة• 
  قدما فز

 المضز

 وشاملة مجتمعات آمنة• 

 االستثمار لجعل الحياة ميسورة التكلفة• 

  كندا• 
 دعم المجتمعات الريفية فز

 األطفالدعم التعلم المبكر ورعاية • 

يبية•   العدالة الضز

 

 رابط ذو صلة 

 2021االقتصادي والمال  لعام التحديث • 

 للتواصل

 يمكن لوسائل اإلعالم االتصال بـ: 

 أدريان فوبشاس

  
 سكرتي  صحقز

https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/making-housing-more-affordable.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/making-housing-more-affordable.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/a-strong-growing-and-resilient-economy.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/a-strong-growing-and-resilient-economy.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/clean-air-and-a-strong-economy.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/clean-air-and-a-strong-economy.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/creating-good-middle-class-jobs.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/canadas-leadership-in-the-world.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/canadas-leadership-in-the-world.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/strong-public-health-care.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/strong-public-health-care.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/moving-forward-on-reconciliation.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/moving-forward-on-reconciliation.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/safe--inclusive-communities.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/investing-to-make-life-more-affordable.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/investing-to-make-life-more-affordable.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/supporting-canadas-rural-communities.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/supporting-canadas-rural-communities.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/supporting-early-learning-and-child-care.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/tax-fairness.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/04/tax-fairness.html
https://www.budget.gc.ca/efu-meb/2021/home-accueil-en.html


 

5 

 مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

Adrienne.Vaupshas@fin.gc.ca 

 

 عالميةالعالقات اإل 

 وزارة المالية الكندية

mediare@fin.gc.ca 

613-369-4000 

 

 استفسارات عامة

 2292-712-833-1الهاتف: 

 :  3230-369-613الهاتف النض 

 :  
ونز يد اإللكي   financepublic-financepublique@fin.gc.caالير
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