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 حملة ألبرتا تنادي تطلق المرحلة الثانية 

   2022سبتمبر/أيلول  21

اإلعالنية المرحلة الثانية في تورنتو وفانكوفر،   ألبرتا تناديأطلقت حملة 
  مضاعفةً بذلك الجهود لجذب المهارات إلى ألبرتا للحفاظ على نمو االقتصاد.

تهدف الحملة إلى جذب العمال لالنتقال إلى ألبرتا عبر تسليط الضوء على المميزات الكثيرة التي تقدمها ألبرتا في أسلوب  

بما في ذلك األجور األعلى والمسافات األقصر للتنقل وفرص  -والقدرة على تحمل التكاليف الحياة والمسارات الوظيفية 

العمل وملكية المنازل بأسعار أقل. أُطلقت الحملة في منتصف شهر أغسطس/آب في منطقة تورنتو الكبرى ولوور مينالند  

 بإعالنات رقمية وإذاعية وعبر مواقع التواصل االجتماعي. 

لثانية المزيد من التكتيكات الخارجية عالية التأثير، كمغلفات الصحف والالفتات اإلعالنية في فانكوفر،  تتضمن المرحلة ا

 واالستحواذ لمدة شهر على محطة المواصالت العامة عند تقاطع بلور ويونغ في مركز مدينة تورنتو. 

. يظهر االهتمام  ألبرتا تناديلحملة "نحن مسرورون جداً باالستجابة التي حصلنا عليها من إطالق المرحلة األولى  

المدهش بالموقع اإللكتروني للحملة، باإلضافة إلى المشاركة عبر قنوات التواصل االجتماعي نجاح هذه الحملة لدى  

 الكنديين. فهم يرون بوضوح فوائد المعيشة في ألبرتا ويودون معرفة المزيد". 

  جايسون كيني، رئيس وزراء المقاطعة

 مليون دوالر.  2.6ما مجموعه  ألبرتا تناديستكلف حملة 

 حقائق سريعة

 ألف وظيفة شاغرة.   100معدالت الوظائف الشاغرة عالية، مع وجود أكثر من  •

 الطلب.  عن نقص مما يُقيد مقدرتها على تلبية% من األعمال التجارية في ألبرتا 78بلَّغت  •

 .  2022شِهدت ألبرتا أعلى نسبة نمو في التوظيف في البالد في عام   •

o  61700، زاد التوظيف في ألبرتا بمقدار  2022وأغسطس/آب  2021بين ديسمبر/كانون األول  

في بريتش كولومبيا، على  17300في أونتاريو و 28600وظيفة بالمقارنة مع زيادة قدرها 

 سكان أكبر. الرغم من أن كليهما يتمتعان بعدد 

 ويظل العاملون في ألبرتا أصحاب أعلى دخل على امتداد كل المقاطعات.   •

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.businesscouncilab.com%2Fwork%2Fweekly-econ-minute-labour-shortages-in-alberta%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce8ca29c17e034487efbe08da9be45978%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637993702290007622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=50vhqo6iJBttRoayCV5bpFaaly0fJYGkUl0LitCvQtk%3D&reserved=0
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o   ( هو األعلى في 2022دوالر )يونيو/حزيران   1245متوسط الدخل األسبوعي في ألبرتا البالغ

  1160دوالر، وتأتي بريتش كولومبيا في المركز الثالث عند  1186البالد )يليه أونتاريو عند 

 دوالر(.

 في ألبرتا أقل تكلفة  من فانكوفر وتورونتو.   السكن •

o  الدراسة التي أجرتها ديمغرافيا إنترناشونال للقدرة على تحمل تكاليف السكن  إن

Demographia International Housing Affordability  والتي نُشرت في ،

أسواق سكن ميسورة التكلفة عند   10، سمَّت إدمونتون وكالغاري من بين أكثر 2022مارس/آذار 

 مدينة رئيسية حول العالم.   92مقارنتها بـ 

% من سعر المنزل  43 -دوالر   484.000كان متوسط سعر بيع المنزل في كالغاري  ▪

 % من سعره في تورونتو الكبرى، على التوالي.   48في فانكوفر الكبرى، و 

o   يُظهر تقرير سوق اإليجار الصادر عن المؤسسة الكندية لإلقراض العقاري واإلسكانCMHC  

أن تكلفة اإليجارات أكثر يسراً في ألبرتا. على مدى السنوات الثالث   2021اط في فبراير/شب

 الماضية: 

 % منه في تورونتو. 79% منه في فانكوفر، و 71بلغ متوسط اإليجار في إدمونتون  ▪

 % منه في تورونتو. 82% منه في فانكوفر، و 74بلغ متوسط اإليجار في كالغاري  ▪

  75، بالنظر إلى دخل األسرة السنوي البالغ 2022خصية أقل )لعام تدفع عائالت ألبرتا عموًما ضرائب ش •

 ألف دوالر(.   300ألف دوالر و  150ألف دوالر و

o  .ال يوجد في ألبرتا ضريبة مبيعات إقليمية أو ضريبة رواتب أو أقساط صحية 

 يقضي العاملون في إدمونتون وكالغاري وقتًا أقل في التنقل.  •

شخًصا في األشهر الثالثة   5351بين المقاطعات في كندا، حيث بلغت شِهدت ألبرتا أعلى صافي هجرة  •

 .  2022األولى من عام 

o  صنَّفت وحدة االستخبارات االقتصاديةEconomic Intelligence Unit   كالغاري مؤخًرا

 . العالمكثالث أكثر المدن مالءمة للعيش في 

 معلومات ذات صلة 

 ألبرتا تنادي  •

 ة على تحمل التكاليف برامج القدر  •

 

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcpp.org%2F2022%2F03%2F07%2F2022-edition-of-demographia-international-housing-affordability%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce8ca29c17e034487efbe08da9be45978%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637993702290163838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IuYRcITw77JczcB0f6EiQbX918io80xosr4nSXF14Cw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcpp.org%2F2022%2F03%2F07%2F2022-edition-of-demographia-international-housing-affordability%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce8ca29c17e034487efbe08da9be45978%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637993702290163838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IuYRcITw77JczcB0f6EiQbX918io80xosr4nSXF14Cw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eiu.com%2Fn%2Fcampaigns%2Fglobal-liveability-index-2021%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce8ca29c17e034487efbe08da9be45978%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637993702290163838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4u%2F5BYx1NmJ0snu10z4fhZCT6Hjr366NUFk%2Bv8KqJrc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eiu.com%2Fn%2Fcampaigns%2Fglobal-liveability-index-2021%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce8ca29c17e034487efbe08da9be45978%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637993702290163838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4u%2F5BYx1NmJ0snu10z4fhZCT6Hjr366NUFk%2Bv8KqJrc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertaiscalling.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce8ca29c17e034487efbe08da9be45978%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637993702290163838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DXjiWh4FFpGGXpO7J1MvfBGjKeyT%2FugNnkQzE6BjhXc%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx

