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 تمديد برنامج الخصم على الكهرباء حتى ديسمبر/كانون األول 

   2022يوليو/تموز  6

سيتلقى ما يقارب مليونا منزل ومزرعة وعمل تجاري خصومات على الكهرباء للفترة المتبقية من السنة للمساعدة على  

 تحمل الفواتير المرتفعة في  خضم ارتفاع تكاليف الطاقة. 

بذلك رصيداً شهرياً بمبلغ  ، موفّراً 2022مليون دوالر كإعانة حتى نهاية عام  600سيقدم برنامج الخصم على الكهرباء حالياً ما يقارب 

 دوالر على الفواتير لمدة ستة أشهر متتالية للمؤهلين من سكان ألبرتا.  50

مليون من المنازل والمزارع واألعمال التجارية الصغيرة أرصدة شهرية على فواتير الكهرباء ابتداًء من هذا   1.9سيتلقى ما يزيد عن 

 دوالر. 300الشهر وحتى نهاية ديسمبر/كانون األول بحيث يكون مجموع الخصومات 

 خصم الكهرباء الموّسع

كان ألبرتا، تقدم الحكومة أرصدة على الفواتير لثالثة أشهر إضافية لتخفيف بعض  مع استمرار فرض تكاليف المعيشة تحديات على س

 تكاليف الخدمات المرتفعة التي واجهتها الكثير من العائالت واألعمال التجارية خالل األشهر األخيرة.

 سيحافظ  خصم الكهرباء الموّسع على المعايير السارية حالياً:

ميغا  250حالياً بالمنظومة ممن استهلكوا كهرباء في السنة التقويمية الماضية، لما يصل إلى يُعتبر سكان ألبرتا المرتبطين   •

 واط ساعي كحد أقصى في السنة، مؤهلين للحصول على الخصومات تلقائيًا. 

دوالر على فواتيرهم. ال حاجة لتقديم   50يستطيع المؤهلون من سكان ألبرتا توقع الحصول على خصم أوتوماتيكي يبلغ  •

 طلب أو اتخاذ إجراء آخر للبدء بتلقي الخصم. 

م الخصومات  ستُطبّق الخصومات الشهرية الموّسعة على كامل الفاتورة، وليس على الجزء الخاص بالطاقة فقط. إضافةً إلى ذلك، ستُقدّ 

 لحماية المستهلكين المندرجين ضمن خيار األسعار المنظمة المتغيرة وكذلك أصحاب العقود التنافسية.  -على جميع الفواتير المؤهلة  

" )خصم السلع GOA Utility Commodity Rebateسيُدرج خصم شهر يوليو/تموز على كل فاتورة على سطر عنوانه "

دوالر في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين األول   50يتبع ذلك خصومات تبلغ والخدمات من حكومة ألبرتا( وس

دوالر. سيتغير التوقيت المحدد لذلك بناًء على دورة فاتورة  300ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون األول ليصل المجموع إلى 

 المشترك الصادرة عن مقدم الخدمة.

 الخصم القادم على الغاز الطبيعي 

تطبّق حكومة ألبرتا برنامجين لضمان بقاء الخدمات ميسورة التكلفة مع توفيراالستقرار للماليين من سكان ألبرتا خالل األشهر التسعة 

 القادمة.
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إلى جانب خصم الكهرباء، سيحمي الخصم على الغاز الطبيعي المستهلكين المؤهلين في ألبرتا المستخدمين للغاز الطبيعي وغيره من 

 لتدفئة من تصاعد األسعار الذي حصل في أوروبا.وقود ا

مع تطبيق خصم الكهرباء على الفواتير في يوليو/تموز والبدء بتطبيق خصم الغاز الطبيعي في أكتوبر/تشرين األول، ستقدم حكومة ألبرتا 

 رتفعة. ، إن بقيت األسعار م2023مارس/آذار  31دعماً على فواتير الخدمات للماليين من سكان ألبرتا حتى 

 عقود التسعيرة الثابتة وخيارات أخرى 

إضافةً إلى الخصومات، يمكن لسكان ألبرتا الراغبين بحماية أنفسهم من تقلب األسعار الدخول في عقود تنافسية بتسعيرة ثابتة. يمكن 

 لمعرفة المنتجات المتوفرة في منظقتهم. الدفاع عن مستهلكي الخدماتلسكان ألبرتا زيارة صفحة 

بالدفاع عن  نهاية شهر يوليو/تموز االتصال على المستهلكين الذين يعتقدون أنهم مستوفون لمعايير األهلية ولم يتلقوا خصوماتهم بحلول 

 مستهلكي الخدمات

 حقائق سريعة

لمرتبطين حالياً بمنظومة الكهرباء ممن استهلكوا كهرباء في السنة التقويمية الماضية، لما  يُعتبر جميع زبائن الخدمات ا  •

 ميغا واط ساعي كحد أقصى في السنة، مؤهلين للحصول على الخصومات تلقائيًا.  250يصل إلى 

 يزودهم بالكهرباء.سيتلقى المستهلكون خصماً على هيئة رصيد على فواتير الكهرباء الخاصة بهم من مقدم الخدمة الذي  •

" )خصم  GOA Utility Commodity Rebateسيظهر الخصم على سطر منفرد على فاتورة الكهرباء عنوانه " •

 السلع والخدمات من حكومة ألبرتا"(. 

دوالر كل شهر لستة أشهر على التوالي، حيث ستبدأ معظم الخصومات بالظهور على فواتير    50سيتلقى المستهلكون  •

 الكهرباء في شهر يوليو/تموز.

على المستهلكين الذين يعتقدون أنهم مستوفون لمعايير األهلية ولم يتلقوا خصوماتهم بحلول نهاية شهر يوليو/تموز االتصال   •

للحصول   UCAhelps@gov.ab.caأو البريد اإللكتروني  4822-310على الرقم  بالدفاع عن مستهلكي الخدمات 

 دة. على مساع

 

 معلومات ذات صلة 

 برامج تحمل تكاليف الطاقة  •

 أخبار ذات صلة

 2022يونيو/حزيران  22اء على فواتير شهر يوليو/تموز )البدء بتطبيق خصومات الكهرب
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