
  

 

العمل الجيدة وتوفير فرصتعزيز تنافسية أونتاريو   
ع  الحكومة خطة لبناء أونتاريو أكثر ع الة وجو ة ، ت  نامجتمعريو يعمل على توسيع الفجوات في ي المتسارع في أونتاتقتاا التغير االأن  بما

   األمام في حياتهم.إلى  المقاطعة للتق م لجميع سكانمن خالل توفير الفرص الالزمة 

 

 
 

 لنمولوظائف جيدة وخطة 

 

 
 

 رسوم مجانية

 

 
 

 دعم قطاع األعمال في الشمال

من مليون  والر  939تخايص 
ج ي ة على م ار ثالث سنوات الستثمارات اال

الطالب والخريجين، و ل عم تقطاع األعمال، 
ذات والمساع ة في جذب الوظائف الجي ة 

 المر و  الجي .

 225,000 نمجانية ألكثر متوفير رسوم 
 وفيرالكليات والجامعات. وتبطالب لاللتحاق 
 المنتمينو مخفضة للطالب أرسوم مجانية 

 .ال خل ةمتوسطأو  ةعائالت مح و إلى 

على م ار  ةإضافي مليون  والر 85توفير 
خلق  السنوات الثالث القا مة به ف  عم

 .في الشمال بتكارالوظائف واال

 كيف نساعد في خلق الفرص للسكان
 :تقوم أونتاريو بما يلي

 

  ن الرسوم المجانية أإلى  طالب من كافة األعمار. الب  من اإلشارة 225,000مجانية ألكثر من جعل رسوم التعليم في الكليات والجامعات
 والرًا وحتى العائالت  90,000إلى  خل مختلفة حتى تلك العائالت التى تق  يال  خلها عائالت ذات مستويات إلى  المنتمينمتاحة للطالب 

 .الماليةالمساع ات  من ستفا ةؤهلة لالم سنويا، تق  تكون والرًا  175,000ال  خلها يالتى 

  ة للتعليم بع  الثانوي يمليون  والر على م ار ثالث سنوات لتطوير مناهج تعليم 132الطالب للوظائف الجي ة من خالل تخايص  إع ا
 .لاعماحاب األوأحتياجات الطالب اليتجاوب مع 

 بالمهن والحرف  متعلقةلتوفير فرص الت ريب ال ث سنواتعلى م ار ثال والر مليون  170باستثمار  في أونتاريو تح يث برامج الت ريب المهني
  للطالب.

  للوظائف. جاهزيةمليون  والر في ان وق ال 12م التطبيقي للطالب والخريجيين الج   من خالل استثمار كثر للتعل  أفير فرص تو   

خطـــة من أجل 
 الرعاية

 والفرص

 



 2018يناير  أول والرًا ب اية من  14إلى  األنى لألجور خالل زيا ة الح  من مليون شخص 1.2 يتحقيق الزيا ة التى طال انتظارها لحوال 
   .2019يناير  1 والرًا في  15لى ا  و 

  على م ار  ةمليون  والر اضافي 45.6ستثمار ايجا  فرص عمل من خالل إاحاب الكفاءات على أمساع ة القا مين الج   من
  Ontario Bridge Training Program و لتجسير الت ريبأونتاري ثالث سنوات في برنامج

 

 كيف نعمل على تحسين تنافسية أونتاريو 

 :تقوم أونتاريو بما يلي

 إلى  الاغيرة شركاتل ضريبة الشركات المفروضة على المع  قليلوضعها التنافسي من خالل ت تعزيز مساع ة الشركات على
22.% 

  و فع عجلة ستثماراالئتمان الضريبي للبحث والتطوير لتشجيع تقطاع األعمال على االتق يم اتقتراحات بخاوص تحسين ،
 أونتاريو. اتقتاا بتكار في اال

  جراءات إاألجور بين الجنسين، وزيا ة الشفافية في  في فجوةالجعل أماكن العمل أكثر ع الة للجميع من خالل معالجة  علىالعمل
 تقانون يتطلب نشر مع الت الرواتب ومعاييرها لكل الوظائف المنشورة للجمهور. سنالتوظيف من خالل 

 ات القطاع الخاص من خالل تق يم استثمار األتقاليم الفراة لجذب منح جميع المحافظة على تنافسيتها، و  مساع ة الشركات في
 الج ي .  تقتاا طار ان وق االإمليون  والر على م ار عشر سنوات في  500

 أسواق الاا رات، توسيع التجارة ال ولية، و  زيا ةمن خالل  األعمال في أونتاريو وتقطاع األي ي العاملة جانبإلى  الوتقوف
 شراكات تجارية حول العالم. بناء والترويج ل

 جل خلق والحفاظ على أمليون  والر على م ار عشرة سنوات من  200 استثمارية اإلتقليمية من خالل تقتاا تعزيز التنمية اال
 ات المحلية. ستثمار  والر من اال مليار 1.6وظيفة وجذب ما يزي  على  38,000

 في الشمال.  برىالك مليون  والر سنويا من أجل تخفيض تكاليف الكهرباء للشركات الاناعية 120 استثمار مواالة 

 مةقا الثالث سنوات المليون  والر على م ار  85 استثمارشمل الجميع من خالل يي ذال نمووال صلع الة والفر ا مواالة تعزيز ،
 تق يم برامج ج ي ة. و ، 2021 عاممليون  والر في  150إلى  ان وق التمويل التعاوني لشمال أونتاريو ليالتقيمة وزيا ة 

 

 

 

 



 في البنية التحتية  ستمماراالب نقومكيف 

 :تقوم أونتاريو بما يلي

 2015-2014من عام  ب ايةسنة،  14 والر على م ار  مليار 230حوالي  استثمارمن خالل  بناء بنية تحتية ح يثة وفعالة 
 ع ذات األولوية كالمستشفيات، والم ارس، والموااالت، والجسور، والطرق.يللمشار 

 تقليميإلقطار السريع االالكبرى من خالل تنفيذ مشروع  نتو وهاملتونو تحسين الموااالت في منطقة تور أجل  مواالة العمل من- 
مما  سريع للنقل، تقليميإتغيير نظام الموااالت إلى نظام  سيعمل على ااستثمار  والر، مما يعتبر  ميار 21.3 بنحو بتكلفة تق ر

، باالتجاهين، وعلى م ار اليوم 2025عام حلول ب 6,000إلى  1,500من   GO جو سبوعية على شبكةع   الرحالت األسيزي  
 .تقليمخ مة الركاب والعائالت في اإلأجل  من تينلرحلا بين تقيقة  15 فاال تق رهوب

 جو تقطار اتزيا ة خ م GO   جو سبوعيا على خطوطأ رحلة 800ضافة حوالي إ%، مما يعني 70بنسبة GO   2013عام منذ. 

 والتي وموثوتقة، سريعة، وفعالةتق يم خ مات نقل أجل  في بناء مشاريع الموااالت الكبرى في منطقة تورنتو وهاملتون الكبرى من ستثماراال ،
، للحافالت اخط 54محطة، و  25 الذي يشمل، Eglinton Crosstown LRT تقطار إلينغتون كروستاون السريع مشروع تربط بين

 بقطار فينش ويست السريع، المتال  UPExpress خط يو بي إكسبرسو  ، GOتابعة لشركة جو مترو، وثالثة خطوط للوثالث محطات 

Finch West LRT  تقطار هورونتاريو السريع وكلية هامبر، ومحطة فنتش الج ي ة، و Hurontario LRT خ مات شركة  ، الذي سيربط

 . 2022بحلول العام  ، ويتوتقع أن تب أ الخ مةساغا وبرامتونيسيفي م GO Transit جو

  في الموااالت   والر ميار 79 استثمارات بقيمة تخايصمن خالل خرى لنقل الركاب والعائالت أعلى الطرق، وطرح خيارات  االز حامتقليل
 حافالتالسريع في واترلو، وخط ال ION تقطار أيون، و وتاوافي أ LRT القطار السريع بما في خط ، القا مة ةعشر الالعامة على م ار السنوات 

 في لن ن.  ةالسريع

  رنتو الكبرى وهاملتون بما في ذلك نظام و لتذاكر اإلتقليمي في منطفة تنظام اإلى  ستراتيجية التحولالالعمل على تطبيق المبا رات ال اعمة
 UP Express يو بي إكسبرس أو Go Transit خ مة جو نيفي سفرهم ب نقلونالذين يت PRESTO بريستو الخاومات لحاملي بطاتقة

  .TTCهيئة موااالت تورونتو و 

  500إضافي بمبلغ  استثمارمن خالل  في المناطق الريفية والتجمعات الشمالية عبر خ مة النطاق العريضاإلنترنت ب السريعتوسيع االتاال 
 مليون  والر على م ار ثالث سنوات. 

 

 


