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  خصومات ألبرتا  سكان من المليونين يقارب ما سيتلقى يوليو/تموز، من ابتداء  
 المرتفعة.  الكهرباء كاليفت تّدبر على لمساعدتهم الكهرباء  فواتير على

 على دوالر 50 تبلغ شهرية أرصدة الصغيرة التجارية واألعمال والمزارع المنازل من مليون 1.9 عن يزيد  ما سيتلقى

 دوالر. 150 الخصومات مجموع يكون بحيث وسبتمبر/أيلول وأغسطس/آب يوليو/تموز ألشهر الكهرباء فواتير

 المرتفعة الخدمات تكاليف بعض  تخفيف على ألبرتا لحكومة التابع  دوالر مليون 300 البالغة الخصومات برنامج سيساعد

 األخيرة. األشهر خالل التجارية واألعمال العائالت من الكثير واجهتها التي

 الكهرباء خصم

 ذلك يُُطبق  فواتيرهم. على دوالر 50 يبلغ أوتوماتيكي خصم على الحصول توقع ألبرتا سكان من المؤهلون يستطيع

 يوليو/تموز.  في الخصم بتلقي للبدء آخر  إجراء اتخاذ أو طلب  لتقديم حاجة ال أي المؤهلة، الخدمات فواتير على مباشرة

  السلع )خصم "Rebate Commodity Utility GOA" عنوانه سطر على الفواتير من كل على الخصم سيُدرج

  إلى المجموع ليصل وسبتمبر/أيلول أغسطس/آب في دوالر 50 لغتب خصومات ذلك وسيتبع ألبرتا( حكومة من والخدمات

 الخدمة. مقدم عن الصادرة الفاتورة دورة على بناء   لذلك المحدد التوقيت سيتغير دوالر. 150

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

 الخدمات مستهلكي عن بالدفاع االتصال

 الطبيعي  الغاز على القادم  الخصم

  وسيحمي بالتكاليف يقينا   الطبيعي   الغاز على الخصم سيوفر األول، أكتوبر/تشرين من ابتداء   اء،الكهرب خصم جانب إلى

 حول التفاصل من مزيد  عن سنعلن أوروبا. في حصل الذي األسعار تصاعد من ألبرتا  سكان من المؤهلين المستهلكين

 قريبا .  الطبيعي الغاز خصم

 سريعة حقائق

  التقويمية السنة  في كهرباء استهلكوا ممن الكهرباء بمنظومة  المرتبطين الخدمات  زبائن جميع يُعتبر •

  الخصومات على للحصول  مؤهلين السنة، في أقصى  كحد ساعي واط ميغا  250 إلى يصل لما الماضية،

 تلقائي ا. 



  يزودهم الذي الخدمة  مقدم  من بهم  الخاصة الكهرباء  فواتير على كرصيد خصما   المستهلكون  سيتلقى •

 بالكهرباء.

Commodity Utility GOA " عنوانه الكهرباء فاتورة  على منفرد سطر على الخصم  سيظهر •

Rebate"  ألبرتا".  حكومة من والخدمات السلع )خصم 

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

 تموز. يوليو/ شهر في كهرباء فواتير على

 شهر نهاية بحلول خصوماتهم  يتلقوا  ولم  األهلية  لمعايير مستوفون أنهم  يعتقدون الذين  المستهلكين على •

 اإللكتروني  البريد أو 310-2482 الرقم  على الخدمات مستهلكي عن بالدفاع االتصال يوليو/تموز

UCAhelps@gov.ab.ca مساعدة.  على للحصول 

 صلة  ذات معلومات

 الطاقة  تكاليف   تحمل برامج •

 صلة ذات أخبار

 ( 2022  أبريل/نيسان 20) الطاقة  خصم  على للحصول ألبرتا سكان  من مليون 2 يقارب ما تمكين •

  

 اإلعالم  استفسارات

 Hides Taylor  هايدس تيلور
3850 590 587 
 إعالمي  سكرتير

  

 
 اإلنترنت   على البالغ  هذا على  اطِلع
 ألبرتا  حكومة في األخبار  غرفة
 بالحكومة اتصل
 االشتراك إلغاء
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