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خبری اعالمیه   
 

 2023سپردن به اهالی آلبرتا: بودجه گوش

 ها استعالم رسانه  2022نوامبر   7

 

 ، نظرات اهالی آلبرتا را بشوند 2023سازی بودجه  خواهد در آمادهدولت آلبرتا می ما 

 

در جایگاهی برای جذب  همچنان استان را   ۲۰۲۳دهد و بودجه آلبرتا به هدایت کشور به سمت رشد اقتصادی ادامه می 

تر کردن به صرفه  تعهد ما در جهت مقرون ، 2023بودجه  دهد.زایی قرار می گذاری، تنوع اقتصادی و اشتغالسرمایه

 کند.زندگی، بهبود نظام مراقبت سالمت، ایجاد شغل و پشتیبانی برای اهالی آلبرتا را بیشتر می

 

، با پشتیبانی از جوامع، کسب و کارها و  2023ش خانواده است. بودجه ربرای زندگی، کار و پرو»آلبرتا بهترین مکان 

دهد.  مقدم قرار می گذاری راهبردی و قرار دادن ما در مسیر یک آینده پررونق، اهالی آلبرتا را ها از طریق سرمایهخانواده

هستم. لطفا مدت زمانی را صرف تکمیل این   2023ه بودجهای شما درباره ها و دیدگاهاولویت من در انتظار شنیدن

 توانید، کنید.«نظرسنجی یا مشارکت به نحوی که می

 

 داری و وزیر مالیرییس هیپت خزانه ئوزتراویس تا

 

گوش سپردن به اهالی آلبرتا از طریق مشورت عمومی، بخشی ارزشمند از فرایند تدوین بودجه آلبرتا است. به عالوه،  

 کند.آوری میجمع را رهبران جوامع و کسب و کارها ها از جمله نظرات گروه نیز دولت

های آنها درباره بودجه بعدی را با پرکردن یک فرم نظرسنجی آنالین و پیوستن به ها و ایدهدیدگاه تواننداهالی آلبرتا می
های کسب و کاری، ها، انجمنهرداریتاالرهای تلفنی شهر با وزیر مالی، تراویس تائوز مبادله کنید. کسب و کارها، ش

های بودجه خود را از طریق پرتال آنالین ما از طرف سازمان شما توانند ارسالیها میهای محلی ودیگر گروهسازمان
 بفرستند. 

 
های نظرسنجی و پرتال ارسال آنالین اکنون باز هستند. برای دریافت اطالعات بیشتر درباره این موضوعات و دیگر روش

 بازدید کنید.  alberta.ca/BudgetConsultationمشارکت، لطفا از ما در 
 

 مرور اجمالی 

 آگوست:  31در   2022- 23در روزآمد مالی فصل اول   •

 

o  میلیارد دالر است. 7/62میلیارد دالر و برآورد هزینه  75/ 9معادل  2022-23برآورد درآمد 

o  منابع شود که تا حد زیادی به علت درآمد می 2022-23میلیارد دالری برای سال  2/13این باعث باقیمانده

 بینی است. ها نسبت به پیشپذیر و باالتر بودن مالیات بر درآمد شرکتناسابقه تجدیدبی

o  مارس   ۳۱پردازان در  میلیارد دالری، برآورد بدهی واجد حمایت مالیات 13/ 4بعد از پرداخت بدهی

 میلیارد دالر خواهد بود.   ۸/۷۹، ۲۰۲۳

https://www.alberta.ca/budget-2021-consultation.aspx


 

Classification: Public 

o  شود که منطبق بر هدف  درصد تخمین زده می 3/10سال مالی بدهی خالص به تولید ناخالص ملی در پایان

درصد است تا اطمینان حاصل شود که آلبرتا موقعیت قوی برای    30استان مبنی بر نگه داشتن آن زیر 

 های خود دارد. پرداخت بدهی

o که بر اساس تولید ناخالص داخلی یا انتظار می( رود اقتصاد آلبرتاGDP شودواقعی سنجیده می)مسال ، ا

 درصد افزایش یابد.   9/4

 

 

 اطالعات مرتبط 

 2023مشورت درباره بودجه   •

 و بیانیه اقتصادی  2022-23روزآمد مالی فصل اول   •
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