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أصدر رئيس مجلس الخزانة ووزير المالية ترافيس توز البيان التالي حول برنامج 
ي المقاطعة: 

يبة الوقود فر  إعانة ضر

تا بقوة،   ولكن سكانها يكافحون لتدفئة بيوتهم وإطعام عائالتهم ونحن نريد المساعدة. "لقد تعافر اقتصاد ألبر

ي المقاطعة لمدة    1"اعتباًرا من  
يبة الوقود بشكل كامل فر تا ضر َعِلق ألبر

ُ
/يناير، ست ي

تا سيوفرون    6كانون الثانر ي أن سكان ألبر
أشهر. هذا يعنر

ين والديزل من كانون ا   13 ر ي الليبر الواحد من الببر
ا فر

ً
/يناير حنر حزيران/يونيو. سنت ي

 لثانر

المثال، إذا كنت تقود شاحنة بيك أب،   المالية. عىل سبيل  تا  ي عىل شؤون سكان ألبر
"إن هذا توفبر مهم لما سيكون له من تأثبر حقيقر

وفر حوالي  
ُ
ي األشهر الستة القادمة.    440ست

 فر
ً
وفر  SUVاألغراض )إذا كنت تقود سيارة عادية أو سيارة رياضية متعددة  و دوالًرا وسطيا

ُ
(، ست

ر  اوح بير  دوالًرا بقليل.  300 ما يزيد عن إل  ا دوالرً  160ما يبر

تا. سيصبح نقل البضائع والمنتجات، والذهاب إل العمل وزيارة األحباء، وقضاء   ي ألبر
ر فر "تخفيض تكلفة الوقود مفيدة لجميع السائقير

. الحاجات وتوصيل األطفال إل المدارس ميسور التكلفة بشك   ل أكبر

نفط خام غرب    1"اعتباًرا من   بناًء عىل سعر  الوقود  يبة  إعانة ضر بتقديم  يتمثل  الذي  الحالي  النظام  إل  نامج  البر تموز/يوليو، سيعود 

ر التنفيذ بشكل دائم.   تكساس. سيبقر هذا النظام حينها حبر

يبة ال تا حوالي  "منذ شهر نيسان/أبريل هذه السنة، عندما بدأنا بتطبيق برنامج إعانة ضر مليون دوالًرا عىل    850وقود، وصل إل سكان ألبر

يبة الوقود.  ي ضر
 شكل توفبر فر

ا من تقدي
ّ
ي التعامل مع تكلفة المعيشة المرتفعة. تمكن

تا فر م  "هذا إجراء واحد فقط من عدة إجراءات أعطيناها األولوية لمساعدة سكان ألبر

ي زيادة القدرة عىل تحمل تكاليف الحياة ". هذه المعونة بفضل وضعنا المالي القوي الذي 
امنا فر ر  يساعدنا عىل تحقيق البر


