
 

 

 نشرة إخبارية 

 التصيف: عام

 التكلفة  الميسور اإلسكان في  االستثمار 
2023مارس  9

 جديدة سكنية وحدة 600 من أكثر
 لسكان طريقها  في معقولة بأسعار
 .   المحتاجين ألبرتا 

مشروًعا في   17مليون دوالر لدعم  54يقدم برنامج شراكة اإلسكان الميسر في ألبرتا 

 تسعة مجتمعات في جميع أنحاء المقاطعة. 

 

يخدم اإلسكان الميسورالتكلفة غرًضا حاسًما لدعم كبار السن ، والنساء الهاربات من 

احل االنتقالية للخروج  العنف ، والمعاقين ، واألفراد الذين يتعافون من اإلدمان وفي المر

من التشرد. تعمل حكومة ألبرتا جاهدة لتوسيع نطاق اإلسكان الميسور التكلفة من خالل  

  25000، والتي تلتزم بدعم   أسس أقوىسنوات ،  10إستراتيجيتنا التي تبلغ مدتها 

 أسرة إضافية.  

 

، أطلقت حكومة ألبرتا برنامج شراكة اإلسكان الميسور لبناء وتجديد  2022في ديسمبر 

وحدات سكنية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المقاطعة. يشترك هذا البرنامج مع  

المنظمات المحلية والحكومات ومقدمي خدمات اإلسكان لبناء مساكن تلبي احتياجات 

 المجتمع الذي سيخدمه.  

 

ولة األولى من التمويل من خالل هذا البرنامج الجديد مجموعة من المبادرات  ستدعم الج

، بما في ذلك تطوير مساكن جديدة بأسعار معقولة مثل وحدات نزل كبار السن الجديدة  

في سبروس غروف. وستقوم مشاريع أخرى بتحويل المكاتب أو الفنادق الموجودة إلى  

ين عمليات التجديد الرئيسية لتحسين الوحدات  مساكن لسكان ألبرتا الغير محصنين وتمك

 القائمة. 

 

يتم توفير التمويل الفيدرالي لبرنامج شراكة اإلسكان الميسر في ألبرتا من خالل االتفاقية 

 سنوات بين حكومتي كندا وألبرتا.    10الثنائية الستراتيجية اإلسكان الوطنية لمدة 

 

  المعتمدة  المشاريع

 *: التالية للمشاريع التمويل  2022 ميزانية توفر

 منطقة كالكاري   

 صلة ذات معلومات
 

 برنامج شراكة اإلسكان الميسر
 

   إلسكان الميسورالتكلفةستراتيجية أسس أقوى  ل 
 

   برامج اإلسكان الميسرة

 

 صحفية  تحقيقات
 

 هانتر باريل  
   Hunter.Baril@gov.ab.caإيميل: 

 5774-619-780تلفون:  
السكرتير الصحفي ، وزير كبار السن ،  

 المجتمع والخدمات االجتماعية 
 

 بريتني هندريش  
 مكتب وزير اإلسكان والتنوع والشمول

-brittany:  إيميل
h@infc.gc.canne.hendryca    

  

 
 
 
 
 

https://www.alberta.ca/affordable-housing-partnership-program.aspx
https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx
https://www.alberta.ca/affordable-housing.aspx
mailto:Hunter.Baril@gov.ab.ca
mailto:brittany-anne.hendrych@infc.gc.ca
mailto:brittany-anne.hendrych@infc.gc.ca
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ن دوالر لجمعية هورايزون لإلسكان لبناء مساكن عائلية ومجتمعية في مليو 11.5 •

 كالجاري

 ماليين دوالر لمؤسسة  روكي فيو لبناء شقق لكبار السن في  أردري   4 •

مليون دوالر لمركز كالجاري دروب إن أند رهاب  لتجديد وتحديث وحدات   3.9 •

 لسكان كالكاري الغير محصنين 

ارسي ميدوز لإلسكان التعاوني المحدودة لتعديل وبناء  مليون دوالر لشركة   س 3.3 •

 مساكن جديدة لكبار السن في كالجاري.  

 مليون دوالر لبلدية مدينة كالجاري لبناء مساكن عائلية ومجتمعية في كالجاري   1.5 •

مليون دوالر لشركة آرديري لإلسكان المحدودة  لبناء مساكن ميسورة التكلفة في   1.4 •

 ايردري  

 دوالر إلى سيلفيرا لكبار السن لبناء شقق لكبار السن في كالجاري   680،000 •

دوالر إلى مجتمعات  ويست ويندز  لبناء مساكن عائلية ومجتمعية في    227000 •

 اوكوتوكز

 

 منطقة أدمنتون  

مليون دوالر لمؤسسة ميريديان لإلسكان لبناء وحدات سكنية لكبار السن في   14.7 •

 سبروس جروف

دوالر للخدمات االجتماعية الكاثوليكية لبناء مساكن للنساء واألطفال وأسر ماليين  3 •

 الوافدين الجدد في إدمونتون

مليون دوالر لبلدية مدينة إدمنتون لبناء مساكن داعمة للنساء واألطفال الفارين   2.3 •

 من العنف األسري في إدمونتون

ساكن عائلية ومجتمعية في مليون دوالر لمؤسسة ليدوك اإلقليمية لإلسكان لبناء م 2 •

 ليدوك 

دوالر لجمعية رايت آت هوم لإلسكان لبناء مساكن لألشخاص ذوي    900000 •

 اإلعاقة والنساء واألطفال. 

دوالر لجمعية رايت آت هوم لإلسكان لبناء مساكن للعائالت الوافدة   400000 •

 وللنساء واألطفال في إدمونتون 

 

 مناطق أخرى 

تبين ستون كرايسيس لبناء مساكن للنساء الهاربات من العنف مليون دوالر لجمعية س 2 •

 في كولد ليك  

 مليون دوالر لشركة هارت ريفر لالسكان لبناء شقق لكبار السن في فالهير   1.2 •

 دوالر لمؤسسة كرين أكرس لبناء شقق لكبار السن في ليثبريدج   595000 •

 

 مالحظة:  لقد تم تقريب مبالغ التمويل. *   

 

 حقائق سريعة

يعد برنامج شراكة اإلسكان الميسور جزًءا من ستراتيجية أسس أقوى لإلسكان الميسور  •

بزيادة تزيد عن  -  2031أسرة إضافية بحلول عام   25000التكلفة في ألبرتا لدعم 

 في المائة.   40



 

 

 نشرة إخبارية 

 التصيف: عام

يناير  11شراكة اإلسكان الميسر في اختتمت الجولة األولى من التمويل لبرنامج  •

 . سيتم فتح البرنامج مرة أخرى للتطبيقات هذا الربيع. 2023

  72سنوات بقيمة  10استراتيجية اإلسكان الوطنية الكندية )ان أج أس( هي خطة مدتها   •

 مليار دوالر والتي ستمنح المزيد من الكنديين مكانًا يدعونه بيتآ 

سنوات بين حكومتي كندا  10قية الثنائية التي مدتها ، أن االتفا 2019أعلن في عام  •

مليون دوالر لحماية وتجديد وتوسيع   561وألبرتا ، بموجب  ان أج أس ، ستستثمر 

اإلسكان االجتماعي والمجتمعي ، ودعم أولويات ألبرتا المتعلقة بإصالح المساكن  

 والبناء والقدرة على تحمل التكاليف.  


