
 

 

 

 

 

 را منتشر کرد 2022دولت کانادا بودجه 

 وزارت دارایی کانادا اتاوا، انتاریو 2022آوریل  7

رشد  طرحی برایرا منتشر کرد:  2022بودجه کریستیا فریلند، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی، مقام عالیامروز، 
 با هزینه کمتر مان و زندگیاقتصادی

داشتن ها و سرپا و فعال نگهداشتن کاناداییشاغل نگه -از زمان رکود ناشی از پاندمی، دولت با تمرکز روی مشاغل 
 درصد از مشاغل از دست 112بهبودی سریع و با استوار اقتصاد کانادا را تضمین کرده است. کانادا با احیای  -کارفرمایان 

درصد  ۴/۵نزدیک به  -داشته است  G7 درصد است، بهترین احیای مشاغل را در گروه ۵/۵رفته و با نرخ بیکاری که تنها 
 که بهترین نرخ در پنج دهه اخیر در کانادا بوده است. 2019ترین سطح در سال پایین

دهد، و آینده شغل و رفاه امروزی انجام میای را برای ایجاد های هدفمند و مسئوالنهگذاری، دولت سرمایه2022در بودجه 
 شود:شامل موارد زیر می، که کندها ایجاد میاقتصادی استوارتری را برای همه کانادایی

 و اقداماتی ترقیرو به  ،یک اقتصاد استوار ستون  ها کاناداییها و زندگی با هزینه کمتر: گذاری روی کانادایی. سرمایه۱

ند. نکاقتصادی ضروری است، حمایت می بهبودهستند که از دسترسی به مسکن و نیروی کار رو به رشد که برای 
ساز مسکن در دهه آینده؛ کمک وعبارتند از: قرار دادن کانادا در مسیر دوبرابرسازی ساخت 2022اقدامات مسکن بودجه 

گذاری خارجی که توان خرید مسکن را برای ممنوعیت سرمایهانداز و خرید اولین خانه خود؛ ها برای پسبه کانادایی

 2022کند. بودجه تر میها گرانای که مسکن را برای کاناداییآورد؛ و مهار کردن اقدامات ناعادالنهها پایین میکانادایی
ز دارند، هایی که کارگران کانادایی جهت مشاغل پردرآمد امروز و فردا نیاهمچنین برای تضمین کسب مهارت

تا کانادا را خانه  نمودهتر نیاز دارد آسان ایشانکند و این کار را برای مهاجران ماهری که اقتصاد ما به گذاری میسرمایه
کردن مراقبت از کودکان، در پی های قابل توجه بیشتری را در مقرون به صرفهگذاریسرمایه 2022خود بدانند. بودجه 

های بهداشتی عمومی ما، و در پیشبرد مصالحه با مردم مراحل پزشکی در سیستم مراقبتو  هاکاهش تعداد معوقه جراحی
 دهد.بومی انجام می

از  2022کلید شکوفایی بلندمدت کانادا رشد اقتصادی است. بودجه  گذاری در رشد اقتصادی و نوآوری:. سرمایه۲

تواند تولید که می -حاصل شده راقبت از کودکان زودهنگام و مدر آموزش  2021های تاریخی بودجه گذاریسرمایه

تر برای های حیاتی وسیعگذاریشامل سرمایه که -درصد در دو دهه آینده افزایش دهد  ۲/۱ناخالص داخلی واقعی را تا 
 Canada Growthها شامل یک صندوق رشد کانادایی ]گذاریاستواری بیشتر و نوآوری اقتصاد کانادا است. این سرمایه

Fundکند، و یک گذاری خصوصی در صنایع کانادا و مشاغل کانادا را جذب میها میلیارد دالر سرمایه[ جدید که ده
. به شودمیکند، وری و رشد در سرتاسر اقتصاد ما کمک میگذاری جدید که به افزایش بهرهآژانس نوآوری و سرمایه

 -میلیارد دالر برای اجرای اولین استراتژی مواد معدنی حیاتی کانادا است  ۸/۳شامل حداکثر  2022عالوه بودجه سال 
نیاز روزافزون به مواد معدنی مورد استفاده در همه چیز از تلفن  ویرو  کردهاستراتژیی که هزاران شغل خوب ایجاد 

تر، های تأمین مقاومهایی برای ایجاد زنجیرهکند. اقدامات همچنین شامل گامگذاری میسرمایه ،گرفته تا خودروهای برقی
و تضمین حفاظت از مالکیت معنوی وکارهای کوچک در حال رشد کانادا، و هدایت برای ایجاد کاهش مالیات برای کسب

 کانادایی است.

یرات آب و هوا نه تنها برای کره زمین حفاظت از محیط زیست و مبارزه با تغی گذاری در یک اقتصاد پاک:. سرمایه۳

و کارهای کانادایی کمک ها و کسب ، دولت به کانادایی2022بلکه برای اقتصاد ما نیز کار درستی است. از طریق بودجه 
های جدید برای توسعه مند شوند، از جمله از طریق مشوقتغییر و تحول جهانی به سوی اقتصاد پاک بهرهکند تا از می

مان، حفاظت از سرزمین جهتهای بیشتر گذاری. عالوه بر سرمایهسازی کربنهای پاک و جذب، استفاده و ذخیرهیآورفن
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های شارژ های آن، دولت خرید خودروهای بدون آالیندگی، ساخت و گسترش شبکه ملی ایستگاهها و اقیانوسدریاچه
 هایو در انرژی نمودتر خواهد ها مقرون به صرفهکانادایی های جدید را برایگذاریخودروهای بدون آالیندگی و سرمایه

 .کندمیهای جدید گذاریسرمایه پاک

کانادا با کمترین نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی با پاندمی مواجه شد، مزیتی که از  ،G7ن تمام کشورهای بیدر 
، در نمود، کانادا این موقعیت پیشرو را حفظ خواهد 2022آن زمان نسبت به سایر کشورها افزایش یافته است. با بودجه 

که دولت فدرال از هر ده دالر هشت . با توجه به اینخواهد بودG7 دومین بهبود سریع درتا پایان سال جاری شاهد حالی که 

نشان دهنده یک  2022، بودجه کرده گذاریها و اقتصاد کانادا در طول پاندمی سرمایهدالر را برای حمایت از کانادایی
از لنگر  به شدت. کند ایجادرا  اقتصادی که برای همه کارکرد دارد تا ،است رویکرد مالی مسئوالنه برای رشد اقتصادی

، که تضمین ۱۹ -های مرتبط با کوویدکاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و کاهش کسری -کند مالی دولت حمایت می
 ماند.می که منابع مالی کانادا در بلندمدت پایدار کننده آن است

 نقل قول

نادیده گرفته  کس در آنکه هیچ در پیرامون رشد اقتصاد، ایجاد مشاغل خوب و ساختن کانادایی است 2022بودجه »
ها؛ هوای تر برای کاناداییهای بیشتر و مشاغلی با درآمد مناسبسنجیده بوده، و به معنای خانهو نشود. طرح ما مسئوالنه 

 «.های آینده استتر برای سالاستوارتر و مقاوم یتر و آب تمیزتر برای فرزندانمان؛ و اقتصادپاک

 کریستیا فریلند گرامی، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی مقامعالی

 حقایق کوتاه

  تر کردن مسکن عبارتند از:برای مقرون به صرفه 2022اقدامات بودجه 

o های جدید در دهه آینده.وساز مسکنقرار دادن کانادا در مسیر دوبرابر نمودن ساخت 
o انداز خانه اول بدون مالیات ل معرفی حساب پسها برای خرید اولین خانه خود، که شامکمک به کانادایی

[Tax-Free First Home Savings Account و دو برابر کردن اعتبار مالیاتی خریداران خانه برای ]

 [؛ وFirst-time Home Buyers’ Tax Creditاولین بار بوده ]
o راه[ اندازی صندوق تسریع مسکنHousing Accelerator Fund جدید که هدف آن ] 100,000ایجاد 

 واحد مسکونی جدید در پنج سال آینده خواهد بود.
 

  برای مبارزه با تغییرات آب و هوا عبارتند از: 2022اقدامات بودجه 

o  تر کردن وسایل نقلیه بدون آالیندگی و ایجاد شبکه ملی میلیارد دالر بودجه برای مقرون به صرفه 3بیش از
 های شارژ.ایستگاه

o های آن؛ وها و اقیانوسمان، دریاچهجدید قابل توجه برای حفاظت از سرزمینهای گذاریسرمایه 
o [ ایجاد صندوق رشد کاناداCanada Growth Fundبرای کمک به جذب ده ] ها میلیارد دالر سرمایه

 .۲۰۵۰خصوصی برای ایجاد یک اقتصاد خالص تا سال 
 

  عبارتند از: 2022اقدامات مهم دیگر در بودجه 

o ۳/۵ هایی که درآمد خانواده میلیارد دالر در مدت پنج سال برای ارائه خدمات دندانپزشکی برای کانادایی

شده تا به افراد شروع  2022سال در سال  12از افراد زیر که ، بوده دالر 90,000کمتر از  ساالنه هاآن
به طور  ۲۰۲۵، که تا سال یابدگسترش می 2023سال، سالمندان و افراد دارای معلولیت در سال  18زیر 

و شود، دالر در سال محدود می 90,000هایی با درآمد کمتر از شود. این برنامه به خانوادهکامل اجرا می
 .شودحذف میمشترک سهم دالر پرداخت  70,000برای افرادی که ساالنه درآمدشان زیر 

 
o  نی حیاتی کانادا؛میلیارد دالر برای اجرای اولین استراتژی مواد معد ۸/۳حداکثر 
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o 11 های ایشان و کمک به جوامع میلیارد دالر بودجه اضافی برای ادامه حمایت از کودکان بومی و خانواده
 اشان.بومی برای ادامه رشد و شکل دادن به آینده

o  های کانادا به میلیارد دالر بودجه جدید برای تجهیز بهتر نیروهای مسلح کانادا، تقویت کمک 8بیش از
 [، و تقویت امنیت سایبری کانادا؛NORAD[ و نوراد ]NATOدین اصلی ما مانند ناتو ]متح

 
o  میلیارد دالر  1حمایت بیشتر از اوکراین و مردم آن در مواجهه با تهاجم غیرقانونی روسیه، از جمله تا سقف

المللی صندوق بینمنابع وام جدید به دولت اوکراین از طریق یک حساب جدید اداره شده برای اوکراین در 
 های نظامی؛میلیون دالر اضافی برای کمک ۵۰۰(، و IMFپول )

 
o 1باالی درصدی بر درآمد  ۱۵مالیات یک بار ، که نمایانگر موقتبه صورت  سود سهام بازیابی کانادا 

تا ، عمر کانادا هایهای بانکی و بیمهاز بزرگترین گروهاست  2021مشمول مالیات سال  ی کهمیلیارد دالر
 تر کانادا کمک کند. وبه حمایت از بازیابی گسترده

 

o  های بانکی و بیمه عمر بر درآمد گروه برای درصدی نرخ مالیات بر درآمد شرکتی ۵/۱افزایش دائمی
 میلیون دالر. 100مشمول مالیات باالی 

 
 موارد مرتبط

 Making Housing More Affordable 

 A Strong, Growing, and Resilient Economy 

 Clean Air and a Strong Economy 

 Creating Good Middle Class Jobs 

 Canada’s Leadership in the World 

 Strong Public Health Care 

 Moving Forward on Reconciliation 

 Safe & Inclusive Communities 

 Investing to Make Life More Affordable 

 Supporting Canada’s Rural Communities 

 Supporting Early Learning and Child Care 

 Tax Fairness 

 تر کردن مسکنمقرون به صرفه• 

  اقتصاد قوی، در حال رشد و مقاومیک • 

 هوای پاک و اقتصاد قوی• 

  ایجاد مشاغل خوب برای طبقه متوسط• 

 نادا در جهانرهبری کا• 

  های بهداشت عمومی قویمراقبت• 

 حرکت به سوی مصالحه• 

  جوامع امن و فراگیر• 

  گذاری برای مقرون به صرفه تر کردن زندگیسرمایه• 

  حمایت از جوامع روستایی کانادا• 

  و مراقبت از کودک زودهنگامهای حمایت از آموزش• 

  مالیات منصفانه• 
  

 
 لینگ مرتبط

 

  Economic and Fiscal Update 2021 2021به روزرسانی اقتصادی و مالی • 

 

 هاتماس 
 

 تماس بگیرد:های زیر تواند از راهرسانه می

  

 [Adrienne Vaupshas] آدرین واپشاس

 دبیر مطبوعاتی
 دفتر معاون نخست وزیر و وزیر دارایی

Adrienne.Vaupshas@fin.gc.ca 
 

 ایروابط رسانه

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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/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
https://www.budget.gc.ca/efu-meb/2021/home-accueil-en.html
mailto:Adrienne.Vaupshas@fin.gc.ca
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 وزارت دارایی کانادا
mediare@fin.gc.ca  

4000-369-613 
 

 های عمومیپرسش

 1-833-712-2292تلفن: 
 ۶۱۳-۳۶۹-۳۲۳۰: [TTY] یپدستگاه تله تا

 financepublique@fin.gc.ca-financepublicایمیل: 
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