
 

 

 صحفيبيان  

 التصنيف: محمي من الفئة أ 

 دعم مشاري    ع اإلسكان ميسورة التكلفة
 2022ديسمبر  كانون األول/   7

تا  مليون دوالًرا عىل   55تستثمر حكومة ألبر

مدى ثالث سنوات لضمان حصول سكانها 

 .  عىل المزيد من اإلسكان ميسور التكلفة
ي عام 

اتيجية ُمدتها  2021ف  تا اسبر مت حكومة ألبر
َّ
دىع أساسات أقوى،  10، قد

ُ
سنوات، ت

تا عىل المسار لزيادة   اتيجية ألبر
لتوسيع نطاق اإلسكان ميسور التكلفة. تضع هذه االسبر

اكة اإلسكان ميسور    25000وحدات اإلسكان ميسور التكلفة بـ   وحدة. ُيَعد إطالق برنامج شر

ي أنحاء المقاطعة. التكلفة خطوة 
تا عىل اإلسكان ف  ي ضمان حصول سكان ألبر

 رئيسية ف 

 

تا تفاوت احتياجات العائالت واألفراد لإلسكان ميسور التكلفة، ويعمل   درك حكومة ألبر
ُ
ت

تا عىل نوع اإلسكان   اكة اإلسكان ميسور التكلفة الجديد لضمان حصول سكان ألبر برنامج شر

 الذي يحتاجونه.  

 

م حكومت ي أنحاء المقاطعة. من خالل التشارك  "تلبر 
نا بضمان الحصول عىل إسكان ميسور التكلفة ف 

كات الخاصة، أشعر بالثقة بأننا   مع موفري اإلسكان والمنظمات غبر الربحية والبلديات والشر

ي  
ي السعادة لرؤية الخطوات الُمتخذة للمساعدة ف 

تا. تغمرن  سنستطيع التعامل مع احتياجات سكان ألبر

اتيجيتنا لإلسكان ميسور التكلفة الممتدة عىل تطبيق   سنوات، أساسات أقوى."    10اسبر

، والخدمات المجتمعية واالجتماعية  يمي نيسكون، وزير خدمات المسنير   جبر

 

اكة اإلسكان ميسور التكلفة الجديد الطلبات لمساعدة الجمهور   يستقبل برنامج شر

مًعا إلنشاء وتقديم إسكان ميسور التكلفة والقطاعات غبر الربحية والخاصة عىل العمل 

للمسنير  والعائالت واألفراد ذوي الدخل المنخفض وذوي اإلعاقات التنموية وذوي  

هم.   الصعوبات الجسدية وضحايا العنف وغبر

 

قبَ 
ُ
وحدات إسكان للمنشآت المحتوية عىل وحدات إسكان اجتماىعي ميسور التكلفة أو ل العروض ست

/يناير   11حتر   2022ل/ديسمبر كانون األو   7متخصص من ي
ُيمكن للمشاريــــع أن  . 2023كانون الثان 

 تتضمن إضافات وأعمال التجديدات وأعمال التحويل وإعادة البناء أو البناء الجديد.  

اتيجية أساسات أقوى لإلسكان   ي تطوير اسبر
ام الحكومة المتواصل ف  ا مشورة من البر  "سيلفبر

ي ضمان  ميسور التكلفة الخاصة بها.  ُيبر 
اكات التعاونية ف  ز إعالن اليوم الدور الهام للشر

تا ذوي الدخل المنخفض والمتوسط عىل خيارات إسكان ميسورة التكلفة.   حصول سكان ألبر

 معلومات ذات صلة 

اكة اإلسكان ميسور التكلفة  برنامج شر
 

اتيجية  أساسات أقوى لإلسكان اسبر
  ميسور التكلفة

 
 

 استفسارات وسائل اإلعالم 

   Hunter Barilهانبر باريل 
Hunter.Baril@gov.ab.ca 

780 -619-5774 
 ، ، خدمات المسنير  ي

السكرتبر الصحف 
 والخدمات المجتمعية واالجتماعية 

 
 

 

https://stage.alberta.ca/affordable-housing-partnership-program.aspx
https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx
https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx
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حرر االستثمارات الالزمة من  
ُ
ل عبر هذا اإلعالن وت فعَّ

ُ
ا مشاريــــع جاهزة سوف ت لدى سيلفبر

 جميع أجهزة الحكومة."

تا واإلسكان  آرلير  أدامسون، الرئيس ي ألبر
ا للمسنير  ورئيس رابطة مست  ي سيلفبر

التنفيذي ف 

 المجتمعي 

 

 

امها لتوفبر إسكان آمن ومستقر وميسور التكلفة لمن هم بحاجة إليه. من خالل برنامج التمويل   
ي البر

دًما ف 
ُ
ي الحكومة ق

هذا،  "يشنا رؤية ُمض 

اكة مع الحكومة لتوفبر  ي اإلسكان ميسور التكلفة هو  نتطلع للسعي وراء فرص شر
ي منطقتنا. إن االستثمار ف 

إسكان ميسور التكلفة بشكل أكبر ف 

تا لدعمها المتواصل للضعفاء من لألفراد والعائالت." تا. نشكر حكومة ألبر ي سكان ألبر
 استثمار ف 

يدج ونائب رئيس رابطة م ي ليثبر
ي هيئة اإلسكان ف 

ي المنطقة الجنوبيةروبير  جايمس، كببر المسؤولير  اإلداريير  ف 
تا واإلسكان المجتمعي ف  ي ألبر

 ست 

 

ي بناء إسكان جديد ميسور ال 
اكات سيفيدا ف  ام بهذه الشر اكة اإلسكان ميسور التكلفة. سيساعد االلبر  رحب سيفيدا باإلعالن عن برنامج شر

ُ
تكلفة، يناسب  ت

ائح الدخل، ويوفر خيارات إسكان إضافية لمن هم بأمس الحاجة إليه اتيجية للمنشآت  مختلف شر نامج مع أولويتنا االسبر ا من سكان إدمنتون. يتوافق هذا البر

 الجديدة ويساعد سيفيدا عىل زيادة قدرتها عىل بناء وإدارة مشاريــــع البناء الرئيسية."  

 غورد جونستون، الرئيس التنفيذي، سيفيدا  

 

ي  يستطيع موفرو اإلسكان طلب الدعم من المقاطعة إىل ما يصل إىل ثلث ت 
وع اإلجمالية عىل شكل منحة لرأس المال، و/أو مساهمة ف  كلفة المشر

 األرض أو البناء و/أو تحويل أو إيجار عىل المدى الطويل ألصل تملكه الحكومة. 

 

تا ذوي الدخل المنخفض وقيمة  م العروض عىل أساس احتياجات المجتمع المحىلي والمقدرة عىل تحقيق نتائج لسكان ألبر قيَّ
ُ
ي  مبالسوف ت

الغ التر

ائب.   يدفعها دافعي الض 

 

نت عىل  -alberta.ca/affordable-housingُيمكن الوصول إىل التفاصيل حول األهلية وعملية تقديم الطلبات عىل اإلنبر

partnership-program.aspx  . 

 

 حقائق رسيعة  

حدد خطة رأس المال لعام  •
ُ
وحدة سكنية جديدة ومجددة ميسورة    2300لتوفبر مليون دوالًرا عىل مدى ثالث سنوات   281 2022ت

 التكلفة. 

ي أنحاء المقاطعة.   2000سيدعم هذا أكبر من  •
 وظيفة ف 

ي الرئيسية الجديدة وإعانات اإليجار حواىلي   •
 أشة جديدة عىل مدى الثالث سنوات القادمة.   3900سيخدم خليط من المبان 

 

 


