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 بناء مجتمعات أقوى في ألبرتا 

 2023 شباط/فبراير 21

 

مليون دوالر في شكل منح مجتمعية لمساعدة المنظمات غير   38تقدم حكومة ألبرتا أكثر من 

 .الربحية على تعزيز المرافق العامة والبرامج االجتماعية المجتمعية 

 

يتمتع سكان ألبرتا بإمكانية الوصول إلى مجموعة من  سوف  بالحياة،من خالل بناء مجتمعات قوية ونابضة  

 .انهم وتعلم مهارات جديدة والمشاركة في األنشطة المحليةالفرص للتواصل مع جير

 

 قائلة: مجلس الوزراء ةرئيس  سميث،دانييل صرحت 

، ويسعدني ألبرتا ئالت في العاث المجموعات المجتمعية وغير الهادفة للربح فرقًا في حياة حد  ، ت  في كل يوم جديد "

جدًا أن حكومتنا لديها القدرة على دعم عملهم. هذه المنح المجتمعية مهمة لقدرتها على تقديم مساحات آمنة وبرامج  

 ." ة الجودة أللبرتا من جميع األعمار لسنوات قادمةعالي

 

مليون دوالر للمساعدة في ترقية أو بناء    31.3وجهت حكومة ألبرتا  المجتمعية،من خالل برنامج تحسين المرافق 

طعام المحلية ومراكز الترفيه  مرفقًا لالستخدام العام في جميع أنحاء ألبرتا. تشمل هذه المرافق بنوك ال  226

 .ومالجئ الحيوانات والمتنزهات وغيرها من المرافق غير الهادفة للربح

 

  278ماليين دوالر إلى  7سيتم توفير تمويل بقيمة   المجتمعية، من خالل برنامج المبادرات  ذلك،باإلضافة إلى 

وتدعم القضايا   محلية، فرص عمل  منظمة غير ربحية للمساعدة في تقديم البرامج والمشاريع التي تخلق

 . مجتمعاتهموخلق فرص لسكان ألبرتا للمشاركة في  والثقافية،االجتماعية واألنشطة الترفيهية 

 

 برنامج تعزيز المرافق المجتمعية 
 

يوفر برنامج تعزيز المرافق المجتمعية التمويل المطابق لمساعدة المنظمات غير الربحية في ترقية أو إعادة 

مشاريع    تمويلعلى برنامج في ال المنح الكبيرةمسار يعمل  و طوير أو شراء أو بناء مرافق االستخدام العام. ت

المشاريع التي تصل إلى  فيعمل على تمويل المنح الصغيرة. أما مسار دوالرمليون  1و  125000تتراوح بين 
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لمالعب  دوالر. تشمل مرافق االستخدام العام القاعات المجتمعية والمرافق الترفيهية والحدائق وا 125000

 .والمناطق الطبيعية والمالعب الرياضية وبنوك الطعام

 

  المجتمع،حتياجات تلبية ال و  اقتصاديةمزايا مع تقديم  المجتمعتظهر المشاريع المؤهلة تأثيًرا إيجابيًا على يجب أن 

 مؤسسية معتبرة.  استدامة  و ،ات المقترحةمشروعال لتنقيدجاهزية  اءابدو

 

 برنامج المبادرات المجتمعية 
 

ن خالل برنامج المبادرات المجتمعية إلى احتياجات المشروع  م مخصص بالمشروع ال التمويل توجيهيمكن 

وشراء المركبات لالستخدام  ،لفعالياتاجديدة وتكاليف استضافة  برامجتقديم مثل   المؤهل للحصول على التمويل

المشاريع المؤهلة حاجة فورية  لبي توالتسويق. يجب أن  التقنية،والتعزيزات  الويب،وتطوير مواقع  التجاري،

على مجموعات متنوعة. يتم أيًضا تحديد أولويات   تؤثرمجتمعية واسعة و يحددها المجتمع وتظهر مشاركة

 :ى أساسالتمويل بناًء عل
 

 ية  مؤسس جدوى المشروع واالستدامة ال    •

 جاهزية المشروع     •

 الفوائد االقتصادية للمجتمع    •

 

على تقديم  المنح التشغيلية من خالل برنامج المبادرات المجتمعية تدعم المنظمات غير الربحية التي تعمل 

 :يجب أن يكون للمنظمات مهمة أو هدف أساسي في  للتأهل، الخدمات إلى سكان ألبرتا الضعفاء والمحرومين. 

 

 .تقديم خدمات وبرامج مباشرة تعالج القضايا االجتماعية للفئات الضعيفة والمحرومة والمعرضة للخطر    •

 .الجتماعية واالقتصادية لجميع سكان ألبرتاخلق فرص متكافئة للوصول إلى الموارد والخدمات البشرية وا    •

 .دعم التعاون المجتمعي في معالجة القضايا اإلنسانية أو االجتماعية األوسع    •

 

 معلومات ذات صله

 برنامج تعزيز المرافق المجتمعية     •

 برنامج المبادرات المجتمعية     •

 قاعدة بيانات المستفيدين من المنح السابقة    •
 

 

 ةالوسائط المتعدد

د المؤتمر الصحفي شاه•   

 

https://www.alberta.ca/community-facility-enhancement-program.aspx
https://www.alberta.ca/community-initiatives-program.aspx
https://extranet.gov.ab.ca/env/previous-grant-recipients-database?msclkid=ceb321f2b1e411ec9594142d270ba53b
https://www.youtube.com/watch?v=wJEp7n5ofCc
https://www.youtube.com/watch?v=wJEp7n5ofCc

