
 
 
 

 التصنيف: عام 

 

 صحفي  بيان
 

 الخصم على الغاز الطبيعي لدعم سكان ألبرتا

 2022يونيو/حزيران   29

مليون منزالً ومزرعةً وعمالً  1.6سيدعم الخصم القادم على الغاز الطبيعي أكثر من 
 تجارياً تواجه فواتير التدفئة المرتفعة في الشتاء القادم.

التزمت حكومة ألبرتا بضمان حماية مستهلكي الغاز الطبيعي من تصاعد األسعار الذي حصل في أوروبا في ، 2022في ميزانية عام 

الخريف والشتاء القادمين. اآلن، توفر الحكومة معلومات إضافية عن الخصومات، بما في ذلك توضيح بالنسبة لمستهلكي الغاز الطبيعي  

يستخدمون أنواع وقود التدفئة األخرى، مثل البروبان أو الكيروسين أو زيوت التدفئة، التي  غير المرتبطين بنظام التوزيع والزبائن الذين 

 ستكون جميعها مؤهلة للحصول على خصم.

مليون منزل ومزرعة وعمل تجاري على األقل، ويشمل ذلك تلك الموجودة في   1.6ستوفر الخصومات دعماً أساسياً ويقيناً بالتكاليف لـ 

 .2023مارس/آذار  31حتى  2022أكتوبر/تشرين األول  1الريفية والنائية، من المناطق 

 برنامج الخصم على الغاز الطبيعي 

أكتوبر/تشرين األول، سيتأهل جميع المستهلكين المرتبطين بنظام توزيع الغاز الطبيعي الذين يدفعون الفاتورة مباشرة إلى  1اعتباراً من 

جيجا جول سنوياً للحصول على خصومات تقدمها الحكومة والتي ستظهر   2500باستهالك يقل عن  أحد شركات تجزئة الغاز الطبيعي

 مباشرة على الفواتير. ال حاجة لتقديم أي طلبات الستالم الخصومات إن كنت مرتبطاً بنظام توزيع الغاز الطبيعي. 

 ATCO Gasيعي من مزودي الخدمة المنظمين )بموجب نظام الخصم هذا، إذا زادت التسعيرة االفتراضية الشهرية للغاز الطب

North, ATCO Gas South, Apex Utilities دوالر لكل جيجا جول، ستقدم الحكومة خصومات لجميع المستهلكين  6.50( عن

منظمة  دوالر والتسعيرة المنظمة، على أساس االستهالك. على سبيل المثال، إذا ارتفعت أي من التسعيرات ال 6.50لتغطي الفرق بين 

دوالر لكل جيجا جول في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عندها سيتلقى جميع المستهلكين خصماً على فواتيرهم يغطي دوالر  7.50إلى 

 واحد لكل جيجا جول استهلك خالل شهر نوفمبر/تشرين الثاني. 

المنظمة والخطة التنافسية مثل عقود التسعيرة  ستظهر هذه الخصومات مباشرة على الفواتير المؤهلة لحماية المستهلكين في كل من الخطة 

 الثابتة.

 أنواع وقود التدفئة األخرى مؤهلة أيضاً للخصومات

جيجا جول أو أقل من أنواع   2500سيكون المستهلكون المؤهلون غير المرتبطين بنظام توزيع الغاز الطبيعي أو المستهلكون لما يعادل 

كيروسين وزيت التدفئة(، مؤهلين أيضاً ويمكنهم التقدم بطلب مباشرة للحصول على خصوماتهم  وقود التدفئة األخرى )مثل البروبان وال

 عبر نظام تقديم منفصل.



 التصنيف: عام 
 

دوالر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني واشترى مستهلك  7.50على سبيل المثال، إذا ارتفعت إحدى التسعيرات المنظمة االفتراضية إلى 

جيجا جول، فيمكن لذلك المستهلك التقدم بطلب للحصول على خصم مقداره  200ما يعادل  مؤهل لديه خزان غاز طبيعي في عقاره

 .alberta.caدوالر واحد لكل جيجا جول على مبلغ الوقود ذاك. توجد قائمة بحدود األهلية لكل من أنواع الوقود على موقع 

لة موحدة لتحديد تكافؤ االستهالك بالنسبة للوقود البديل. سيُحسب الخصم على أنواع وقود التدفئة هذه بنفس الطريقة، باستخدام معاد

 أكتوبر/تشرين األول. 1ستُنشر المعلومات حول كيفية تقديم الطلبات قبل تاريخ البدء الموافق في 

إلبقاء سكان ألبرتا على اطالع على أوقات استالم الخصومات، ستُنشر تحديثات دورية حول التسعيرة االفتراضية على موقع  

alberta.ca   خالل مدة برنامج الخصم. في ألبرتا، تُضبط األسعار االفتراضية المنظمة للشهر أكمله وال تتذبذب على مدار الشهر. إذا

 دوالر لكل جيجا جول، ستدخل الخصومات حيز التنفيذ لجميع المستهلكين المؤهلين. 6.50ُضبطت التسعيرة المنظمة في ألبرتا فوق 

 برتاتقديم العون لسكان أل

هذا الخصم هو عنصر آخر من سعي حكومة ألبرتا لمساعدة دعم المستهلكين على التعامل مع تكاليف المعيشة المرتفعة. وهو يلي برنامج  

 خصم الكهرباء الذي يُطبق هذا الصيف وإلغاء ضريبة البنزين التي ستسري حتى شهر سبتمبر/أيلول على األقل. 

أيلول والبدء بتطبيق خصم الغاز الطبيعي في أكتوبر/تشرين  /وسبتمبريوليو/تموز وأغسطس/آب مع تطبيق خصم الكهرباء على فواتير 

 . 2023مارس/آذار  31األول، ستقدم حكومة ألبرتا إعانة شهرية مستمرة للماليين من سكان ألبرتا حتى 

 معلومات ذات صلة 

 برامج تحمل تكاليف الطاقة  •

 أخبار ذات صلة

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

 

https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82386D388E9B0-03FD-1225-18ECC0E27AAD2746

