
 

تشّكل المنطقة التجارية في تيسدايل الوجهة المفّضلة 

للمزارعين لبيع منتجاتهم و لتسيير أعمال المعامل 

الدولية المصّنعة للحبوب. تسمح لكم إقامتكم لعملكم 

تيسدايل النفاذ إلى المواد  المبني على الزراعة في

الخام و منافذ التجارة إليصال منتجكم إلى مختلف 

 أنحاء العالم.

 

 تيسدايل

 ساسكاتشوان

 كندا

المك ني ح ب ت ك ل كان    م

 التعليم:

تقدم جامعة كامبرلند مجموعة واسعة من الفرص التربوية و ستعمل مع قطاعي االعمال والصناعة لتوفير و    

 تطوير مقررات دراسية تساعد على تدريب الموظيف و ترقيتهم  

 2015-2014الديموغرافيات  

  4106عدد السكان  
 $51،357الدخل األسري المتوسط 

 $70،455معّدل الدخل األسري 
 من السكان وصلوا للمستوى الجامعي أو أعلى 55%

 سيارة في اليوم الواحد 8500تبلغ كثافة المرور اليومية 
 50000 –رّواد سوق الجملة 

    820,198 رّواد منطقة التجارة بالجملة
 مليون  17,343,315 عدد السكان في المنطقة التي تبعد مسافة قيادة يوم كامل

 

فة الكبرى  الشركات الموظِّ

Westeel

Irving Manufacturing

Parrish & Hiembecker

Louis Dreyfus

Scoular

Viterra

Richardson Pioneer

COOP 


 قطاع النقل

 السكة الحديدية الكندية الوطنية الواقعة في تيسدايل
 كاناديان باسيفيكسكة حديد 

 في تيسدايل 35و  3يتالقى الطريقين السريعين األساسيين 
 أركال 14/32معبّد واحد مطار بمدرج 

 الوصول إلى خمسة منافذ تجارية مهمة
 

 االتصال ب: شون واالس 

 مدير التطوير االقتصادي

 

 
Tel: (306) 873-4106 invest@tisdale.ca 



 

في قلب شمال شرق ساسكاتشوان,  تقع تيسدايل

وتعتبر مركز النقل في المنطقة. يعطي موقعنا 

الجغرافي منفعة مميزة لشركتكم عند دخول 

االسواق عبر اهم المنافذ االقتصادية و التجارية في 

 اميركا الشمالية.

 

 

 

يكمن هدفنا األساسي في خلق بيئة مالئمة للعمل. فما يجعل من تيسدايل أحد أكثر مناطق كندا جذباً 

لالستثمار هي الضرائب المنخفضة، و أسعار العقارات المتدنية و حق الدخول إلى البنى التحتية 

 الصناعية، باإلضافة إلى نوعية الجياة الجيدة و المعيشة الميسورة 

 

ناخ عمل ودي   م

 

إًن مجتمع تيسدايل مجتمع تقدمي يرّكز على االستثمارات األجنبية المباشرة و على 

 تنمية اقتصادنا المحلي.

    

تتضّمن الصناعات الغاية لتيسدايل:   

  الزراعة

 القيمة المضافة اتصنيع األغذية و المنتجات الغذائية
 نقل البضاعة، و توزيعها، و تخزينها

 صناعة تحويلية متقدمة
 الخدمات الصناعية و التجارية

  

  

   تتوفّر في تيسدايل ملكيات مناسبة للتطويرات الصناعية و التجارية 

 35و  3واقعة على الطرق السريعة اكرات  5
 35آكر واقعة على طول الطريق السريع  40
 في مجمع تيسدايل لألعمال  آكر واقعة 25

 آكر مناسبة للتطوير الصناعي 150
 سهولة الوصول الى البنى التحتية الصناعية كالغاز والطاقة والمياه.

 

 التجارة:تتمتع تيسدايل بمجموعة برامج تحفيزية للصناعة و 

 حوافز صناعية و تجارية جديدة.
 زيادة الحوافز الصناعية و التجارية الموجودة.

 برامج تحفيزية مصممة حسب الطلب.
 المساعدة في الوصول الى البرامج االقليمية و الفدرالية.

 

Tel: (306) 873-4106 invest@tisdale.ca 


