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ي  
تا باستثمارات تاريخية ف  سيشهد النشاط االقتصادي القوي هذا العام قيام ألبر

 المدخرات وخفض الديون. 

كات إىل زيادة أدت  ائب دخل الشر توقعات اإليرادات المرتفعة إليرادات حصص البيتومي   وإيرادات الموارد األخرى وض 

ي  13,2الفائض المتوقع للمقاطعة إىل 
 . 23-2022مليار دوالر ف 

تا، وسداد  ي تاري    خ ألبر
ي عام واحد ف 

ر دوالر من  مليا 13,4ُيَمكن فائض هذا العام الحكومة من سداد أكبر دفعة ديون ف 

ي هذه السنة المالية. كما ستخصص الحكومة 
ي  5,2الديون المستحقة ف 

 . 24-2023مليار دوالر للديون المستحقة ف 

ي دخل االستثمار 
اث، مع االحتفاظ بصاف  ي صندوق البر

ي عام واحد ف 
ستقوم الحكومة بأكبر استثمار عىل اإلطالق ف 

ي 
ي للصندوق ف 

مليار  2,9مليار دوالر، بإجماىلي استثمار قدره  1,7دوالر وتخصيص مليار  1,2البالغ  22-2021المتبقر

.  705دوالر. هذا يزيد عن  ي
ي جرى االحتفاظ بها لمكافحة التضخم العام الماض 

 مليون دوالر التر

ات يبمؤشر ائبيالدخليالشخص   ربطيض 

ي عام 
اٍم تعهدت به ف  ي المقاطعة بالبر 

ائب الدخل الشخصي بالتضخم، بأ 2019تق    2022ثر رجعي حتر عام  بربط ض 

يبة الشخصية األساسي إىل  . يرتفع مبلغ الض  ي يتر
ي عام   19814الض 

تفع مرة أخرى ف   . 2023دوالًرا وسب 

 ما بي   
يبة الدخل الشخصي اإلقليمية بحلول عام  95000إىل  80000سُيعق  تا من ض  ي من سكان ألبر

 
شخص إضاف

يبة الدخل الشخصي  مليون  1,3، بحيث ُيضاف ذلك إىل ما يقرب من 2023 ائب الذين ال يدفعون ض  من مقدمي الض 

 .
ً
 اإلقليمية أصال

ي أيصاالت دفع 
يبية ف  تا بالشعور بفائدة هذا الربط من خالل خفض االقتطاعات الض  سيبدأ العديد من سكان ألبر

تا مبالغ أكبر أو ، سيستعيد سكا2022. باإلضافة إىل ذلك، نظًرا الستئناف الربط لعام 2023الرواتب األوىل لعام  ن ألبر

يبية لعام  ائب أقل عند تقديم إقراراتهم الض  ي ربيع عام  2022يدينون بض 
ي المجموع، سيوفر استئناف الربط  2023ف 

. ف 

تا ما ُيقدر بنحو  2022لعام  ي  304والسنوات الالحقة أللبر
ي  680، و23-2022ماليي   دوالر ف 

  24-2023مليون دوالر ف 

ي  980و
 . 25- 2024مليون دوالر ف 
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تا  : يدفع حالًيا سكان ألبر تا بشكل أكبر يبية القوية أللبر ة الض  ي المب  
ائب الدخل الشخصي بالتضخم ف  ستساهم ربط ض 

يبة عىل الرواتب وال أقساط صحية.  يبة مبيعات إقليمية وال ض  ائب اإلجمالية، مع عدم وجود ض  ي الض 
 أقل ف 

ا من أكبر اإل 
ً
تا بعض تا،  سبق وأن أدخلت حكومة ألبر ي جيوب سكان ألبر

جراءات سخاء لالحتفاظ بالمزيد من األموال ف 

مت بمبلغ  ي ذلك:  2,4والبر 
 مليار دوالر كمعونة بسبب ارتفاع األسعار والتضخم وتكلفة المعيشة، بما ف 

مليون من أصحاب المنازل ومشغىلي األعمال والمزارعي   عىل مدى   1,9دوالر كمبلغ إعانة ل   300توفب   •

 أشهر من خالل برنامج خصم الكهرباء. ستة 

يبة الوقود اإلقليمية البالغة  •  حتر نهاية أيلول/سبتمبر عىل األقل.  13إلغاء ض 
بر
ِّ
 لل
ً
 سنتا

ي إطار برنامج الطوارئ   •
مساعدة السلطات المدرسية عىل تغطية تكاليف الوقود المرتفعة للحافالت ف 

 ألسعار الوقود. 

ين األول/أكتوبر توفب  خصومات الغاز الطبيعي من ت • لحماية المستهلكي      2023إىل آذار/مارس  2022شر

 .  من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

تا لمن تزيد أعمارهم عن  • ي ألبر
عاًما، وإعفائهم من الزيادة   75الحفاظ عىل استحقاقات كبار السن ف 

 الفدرالية عىل  دفعات أمن الشيخوخة. 

اتيالنموياالقتصاديياألخرىي  مؤشر

تا. أضافت المقاطعة  ي ألبر
ي سوق العمل ف 

وظيفة منذ بداية العام وتجاوزت معظم   68200لقد انتعش النشاط ف 

ي المقاطعة. انخفض معدل  2020الصناعات مستويات التوظيف منذ أوائل عام 
، قبل أن تبدأ الجائحة باالنتشار ف 

تا إىل  ي ألبر
ي المائة، وهو أدن  مستوى منذ أوائ  4,8البطالة ف 

 .  2015ل عام ف 

ي حي   قادت منتجات الطاقة هذه الزيادة، كانت  
ي المقاطعة عىل خلفية ارتفاع الطلب واألسعار. ف 

ارتفع إنتاج األعمال ف 

ي ذلك المنتجات الكيميائية والحراجة وتصنيع األغذية واآلالت. وارتفعت  
ي معظم الصناعات بما ف 

هناك مكاسب ف 

ي الما  60صادرات البضائع بأكبر من 
ي المائة.  30ئة حتر اآلن هذا العام، بينما ارتفعت شحنات التصنيع بأكبر من ف 

 ف 

ع نشاط الحفر القوي إنتاج النفط 
َ
ي قطاع النفط والغاز. رف

يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إىل زيادة اإليرادات واإلنفاق ف 

 مستوى قياسي هذا العام. خارج نطاق مليون برميل يومًيا حتر اآلن هذا العام ومن المتوقع أن يصل إىل 3,6الخام إىل 

كات القوية.  ي خطط االستثمار، مدعومة بأرباح الشر
كات ف  ي الشر

 قطاع النفط والغاز، تمص 

ي بنسبة 
ي عام  4,9من المتوقع أن ينمو الناتج المحىلي اإلجماىلي الحقيقر

ي المائة ف 
. وهذا انخفاض طفيف عن  2022ف 

انية البالغة  ي المائة 5,4توقعات المب  
ي نتيجة  ف 

، مما يعكس توقعات أقل لنمو اإلنفاق االستهالكي واالستثمار السكت 

ي تماًما من انكماش  
 الناتج المحىلي اإلجماىلي الحقيقر

ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتعاف 

ي القطاع  2014ويتجاوز ذروة  19-كوفيد
اء التوقعات ف  تا من  ألول مرة هذا العام. يرتقب خبر الخاص أن تكون ألبر

ي عام 
ي البالد هذا العام وف 

 . 2023المقاطعات المحققة ألعىل نمو اقتصادي ف 

ي
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 حقائقيشيعة

انية   12,6مليار دوالر، بزيادة  13,2 23-2022من المتوقع أن يبلغ فائض  • ي مب  
مليار دوالر عما كان مقدًرا ف 

2022. 

ة  • انية.   13,3ار دوالر، بزيادة ملي  75,9هي  23-2022توقعات اإليرادات للفبر ي المب  
 مليار دوالر عما ورد ف 

مليار دوالر الُمقدرة   62,1مليار دوالر، بزيادة طفيفة عن ال   62,7من المتوقع أن يبلغ إجماىلي النفقات  •

انية.    بالمب  

ي  •
مليون دوالر بسبب ترحيل األموال غب  المنفقة من   389بمقدار  23-2022زادت خطة رأس المال ف 

 لطرق الشيعة. مليون دوالر لتوسيع ا 78السنة المالية الماضية وزيادة قدرها 

ائب   • ي  79,8من المتوقع أن تبلغ الديون المدعومة من دافعي الض 
،  2022آذار/مارس   31مليار دوالر ف 

انية.  10,4وهو أقل بمقدار  ي المب  
 مليار دوالر مما هو متوقع ف 

ي نسبة الدين إىل الناتج المحىلي اإلجماىلي ب   •
ي نهاية السنة   10,3ُيقدر صاف 

ي المائة ف 
 المالية. ف 

 معلوماتيذاتيصلة

 23-2022المستجدات المالية والبيان االقتصادي للرب  ع األول من  •

 الوسائطيالمتعددة

ي  •
 شاهد المؤتمر الصحق 
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