
  القضية

 األرقام هذه من الرغم وعلى. الماضية العشر السنوات فى% 29 زيادة هذه. 2014 في العامة المواصالت أنظمة على نمليارمن الكنديين أخذو يركبو 2.4 نحو 

. خاصة اتسيارب مستمرة رحالت من العظمى الغالبيةوين الماضية السنطوال   زدادي كندا في الكبرى المدن اآلغلبية في المرور ازدحام اليزال لإلعجاب، مثيرة

.المناخ تغيرل أهداف تحقيق و الهواء تلوث تقليل على تساعد نفسه الوقت وفىماشية علي قدم وساق, لتكون  كندا مدن على جديدة استثمارات إلى حاجة هناك  

  العامة المواصالت التمويل :1 القضية
 السكك عبر جديدة مترو خطوط المثال، سبيل على) العابر للمرور االساسية الهياكل في العام االستثمار يباشرون والمدن المقاطعات معظم أن حين وفي

المشاريع لهذه خصص واحددوالريس هناك ل اآلن حتى ،(االنبعاثات عديمة الحافالت أو الخفيفة، الحديدية . 

 التمويل. الكندية المدن في العام للنقل التحتية البنية لمشاريع التمويل الرئيسية مباشرة البدء على المحافظين حكومة تقترح الميزانية، سنة 18-2017 من ابتداء

 السنوات, 20-2019 رقم فى دوالر مليار 1 الى ثم, 19-2018 عام حتى دوالر مليون 500 مبلغ الى, 18-2017 في دوالر مليون 250 بمبلغ ستبدأ االتحادي

 باستخدام بنيت التي التحتية والبنية العامة المواصالت مرهون المشروع تكلفة إجمالي من% 25 من أكثر في معها التعامل فيتم االتحادية الحكومة مساهمة. الالحقة

المحافظ خطة مقابل شروط أقل مع عاما 20 لمدة سنويا دوالر مليار 1.3 تستثمر سوف أنها مؤخرا أعلنت االتحادي . الحزبوالخاص العام القطاعين بين الشراكات  

(P3S)  

. مسترد ضريبي النقل وسائل جعل: 2 لقضية  

 حكومة عرضت بوتيك الضريبية الخصومات من عدد من واحدة وهذه,2006 في العامة االئتمان ضريبي المواصالت االتحادية جعل عرضت الحكومة

 الضريبي، الئتمان العامة المواصالت. المحددة األهداف تحقيق أن على يدل ما يوجد ال ولكن تعقيدا، أكثر الضريبي النظام جعلت القروض هذه. هاربر

 في زيادة إلى يؤد لم ولكنه ،(ال) الرحلة تذاكر شراء مقابل ،(لالئتمان المؤهلة) الشهرية العبور تذاكر شراء الركاب زيادة إلى أدى قد المثال، سبيل على

هذه العام النقل ". 
 ونتيجة. المستحقة الضرائب ضد% 15 من االعتماد يمكن صحيحة وثائق مع الركاب نقل. لالسترداد قابل غير الضريبي االئتمان االتحادية العامة المواصالت حاليا

.الضرائب المدّونين الدخل متوسطة أو منخفضة الضرائب من العامة المواصالت من فائدة أكثر االستفادة إلى تميل العالية الدخول ذوي المدّونين الضرائب لذلك،  

 الضرائب ضد% 15 من االعتماد يمكن صحيحة وثائق مع الركاب نقل. لالسترداد قابل غير الضريبي االئتمان االتحادية العامة المواصالت حاليا,

 أو منخفضة الضرائب من العامة المواصالت من فائدة أكثر االستفادة إلى يميلون العالية الدخول ذوي الضرائب لذلك، المدّونين ونتيجة. المستحقة

.الضرائب المدّونين الدخل متوسطة  

ألسئلةا  

 لتمويل حزبكم خطة هي ما. كندا فى التحتية البنى في الفجوة لسد الالزمة محتاجة االموال

العامة؟ في المواصالت الالزمة التحتية البنية  

؟ الزمنية الفترة هي وما ارتكابها؟ الطرف في االتحادي التمويل مستوى ما  

3. P3s التحتة مستخدما ب ؟ البنية مشاريع ببناء تتطلب الحزب هل  

؟المفروضة الضريبة استرداد مثل العامة المواصالت ضريبة الئتمانات االتحادي الطرف سيكون هل  

  :الموارد

السلسلة هذه في إضافية وقائعية وصحائف المعلومات، من مزيد على للحصول   
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