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 تمديد اإلعفاء من ضريبة الوقود لسكان ألبرتا 

 2022حزيران  /يونيو 22

سنتًا على كل لتر من البنزين أو الديزل   13سيستمر سكان ألبرتا في توفير ضريبة الوقود المحلية البالغة 

 الذي يشترونه لمدة ثالثة أشهر أخرى على األقل. 

 
 :  قائالً  ألبرتا ءوزرارئيس مجلس   كيني،جايسون صرح  

"نحن نساعد سكان ألبرتا على توفير المال من خالل برنامج اإلعفاء من ضريبة الوقود في وقت الحاجة. بينما استمرت أسعار  

. يسعدنا  األخرى  ال يزال سكان ألبرتا يدفعون أقل بكثير من جيرانهم في المقاطعات الوطني،لوقود في االرتفاع على الصعيد ا

 ".  أيلول/تمديد إجراء اإلغاثة المهم هذا حتى نهاية سبتمبر

 

. مع التخفيض المقابل في ضريبة  ودللوق كل تعبئة  يوفر سكان ألبرتا المال مع الوقود،مع تطبيق برنامج اإلعفاء من ضريبة 

دوالًرا  7.21و  (،لتًرا  50)وقود بالسيارات الصغيرة  دوالًرا لكل خزان  6.80يبلغ إجمالي المدخرات حوالي  والخدمات،السلع 

  93متوسطة الحجم )  الدفع الرباعي الرياضيةسيارات لدوالًرا  12.65و  (،لتًرا 53)  الصغيرة الدفع الرباعي الرياضيةسيارات ل

  1,364مقطورة )  نصفالللسيارات دوالًرا  185.50و لتًرا(  136) الحجم  كبيرة  نقلنصف  ال ناتشاح للوالًرا د 18.50و  (،لتًرا

 لتًرا(.

 

سعر خام غرب تكساس الوسيط  التزمت الحكومة بتقييم البرنامج فصليًا وإعادة العمل به على مراحل فقط إذا انخفض متوسط 

(WTI إلى أقل من )خام غرب تكساس  بلغ متوسط  ،حزيران /يونيو  15دوالًرا للبرميل. لفترة األربعة أسابيع المنتهية في  90

 دوالًرا للبرميل.  115.88الوسيط  

 

 . أيلول /ستعيد الحكومة تقييم البرنامج في سبتمبر

 

قتًا  أوتاوا للنظر في تدابير إغاثة مماثلة للمستهلكين. إذا أوقفت حكومة كندا مؤالحكومة الفيدرالية في تواصل حكومة ألبرتا دعوة 

 للبرميل،دوالًرا  90أعلى من  WTIتحصيل كل من ضريبة الكربون الفيدرالية وضريبة الوقود الفيدرالية بينما ظل سعر نفط 

 لتر من البنزين.  100دوالًرا إضافيًا على كل  22فسيوفر السائقون ما يقرب من 

 

 معلومات ذات صله 
 

 خطة التعافي في ألبرتا  • 

 

 أخبار ذات صلة
 

 ( 2022 نيسان /أبريل 1)  لسكان ألبرتا الوقود مضخات عنداثة ر اإلغيوف ت  • 

 

 استفسارات وسائل اإلعالم
 

 جاستن براتينجا 

780-203-0177 

 ألبرتا  وزراءمكتب رئيس ب  الصحفي السكرتير 

https://recoveryplan.alberta.ca/
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82260FD28353D-F066-B029-704D25E766253169
mailto:justin.brattinga@gov.ab.ca


Classification: Public 
 

 روب ويليامز 

780-722-7359 

 الخزانة والشؤون الماليةبوزارة السكرتير الصحفي باإلنابة 
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