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 لالقتصاد مكسب  هي الهجرة  زيادة
   2023فبراير   2

 االقتصاد  ستدعم التي المهاجرين أعداد زيادة خالل  من االقتصادي زخمها  ألبرتا تواصل أن يمكن
 .الرئيسية المجاالت  في الوظائف ملئ في وتساعد المحلي

 

دعت حكومة ألبرتا بشدة الحكومة الفيدرالية  

إلى زيادة عدد المهاجرين الذين يمكن  قبولهم 

كل عام. مع نمو اقتصاد ألبرتا و لملئ حوالي  

وظيفة شاغرة  ، تحتاج المقاطعة   100000

 إلى المزيد من العمال المهرة. 

 

بسبب هذه الدعوة ، علمت حكومة ألبرتا أن  

رة المميز في ألبرتا ) أي أي آي  برنامج الهج

  9750بي( سيكون قادًرا على إصدار 

. وتتوقع أن تتلقى 2023ترشيًحا في عام 

و   2024ترشيحا في عام   10،140

، وهي   2025ترشيحا في عام  10849

ترشيحا المتاحة في   6500زيادات كبيرة من 

 .  2022عام 

 

 نحن. المهاجرين من المزيد إلى بحاجة  ألبرتا"
 مجتمعاتنا تنمية في  للمساعدة إليهم جةبحا

 الرئيسية القطاعات في العمالة نقص ومعالجة 
 لقد ألبرتا إقتصاد  نجاح استمرار في  والمساعدة

 لتلقي أشهر لعدة الفيدرالية الحكومة  على ضغطت
 أرى أن ويسعدني ، ألبرتا ترشيح أرقام في زيادة
 ". لطلبي استمعوا أنهم

 والهجرة لتجارةا وزيرة ، ساوهني راجان
  الثقافية والتعددية

 

سيكون جذب المهاجرين إلى ألبرتا عامالً 

رئيسيًا في معالجة نقص العمالة في جميع 

أنحاء المقاطعة يجلب القادمون الجدد مهارات 

ومواهب جديدة من شأنها أن تساعد في دعم  

الصناعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية  

والتكنولوجيا والزراعة والسياحة  والبناء 

 والضيافة ، و أمور األخرى. 

 

 صلة ذات معلومات

 برنامج الهجرة المميز في ألبرتا
 فرصة ألبرتا

 

 صحفية  حقيقاتت

 غاريت كوهلر
ايميل: 

garrett.koehler@gov.ab.ca 
 5777-554-780تلفون:  

السكرتير الصحفي للتجارة والهجرة 
 والتعددية الثقافية 

 
 
 

https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://www.alberta.ca/opportunity-alberta.aspx
mailto:garrett.koehler@gov.ab.ca
mailto:garrett.koehler@gov.ab.ca
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 ورؤية وأفكار لمهارات الجدد  الوافدين جلب  على األمر  يقتصر ال. به مرحب خبر هو ألبرتا في  المميز الهجرة لبرنامج الترشيح شهادات  عدد زيادة إن"
 ".  االقتصاد قطاعات  جميع في  العاملة القوى وتقوية االقتصاد وتنويع العمل فرص خلق في  أيًضا يساعدنا بل  ، فحسب ألبرتا في العاملة  للقوى جديدة

 الماهرة  والحرف المهن وزير ، مادو كايسي

 

 دات االقتصا دعم في للمساعدة الريفية المناطق في األعمال رواد  وتيارات   الريفية المناطق تجديد( بي آي أي أي) ألبرتا في المميز الهجرة  برنامج  يشمل
 الشاغرة الوظائف وملئ أقوياء مجتمع أعضاء سيصبحون حيث ألبرتا ريف إلى المهاجرين جذب في  التدفقات  هذه تساعد. المقاطعة أنحاء جميع في  المحلية
 .  الحضرية المناطق  خارج

 

 دعم األعمال  رواد وتيارات الريفية المناطق تجديد ساراتم تضمن. هنا إال عليها العثور يمكن ال  التي النجاح وفرص المتجددة ألبرتا ميزة من العالم استفاد"
 ". مقاطعتنا أنحاء جميع في المتاحة الوظائف  وشغل  ألبرتا في األكبر المدن خارج  واالزدهار النمو يمكنهم حيث المهرة الجدد القادمين

 بريان جين وزير الوظائف واالقتصاد والتنمية للمناطق الشمالية 

 

ي بي  للقادمين الجدد في جميع القطاعات وعلى جميع مستويات المهارة ، بما في ذلك العمال األجانب المؤقتون والخريجين  يوفر برنامج أي أي آ

 من الطالب الدوليين ورواد األعمال ، مجموعة متنوعة من المسارات للحصول على اإلقامة الدائمة في ألبرتا.

 

 حكومتنا بها تكافح أخرى وطريقة ، أللبرتا رائعة أخبار فهذه لذا ، اقتصادنا تنمية في رئيسيًا دوًرا يلعبونو ألبرتا إلى قيمة مهارات الجدد الوافدون يجلب "
 الفرصة للجميع تتاح بحيث معقولة  وبأسعار لدينا الثانوي بعد التعليم نظام إلى  الوصول إمكانية ضمان في المتقدم التعليم سيستمر. الماهرة العمالة نقص

 ". ألبرتا مستقبل وتأمين ناجحة  وظائف لبناء يحتاجونها التي والمعرفة  رات المها الكتساب

 ديميتريوس نيكواليدس وزير التعليم المتقدم

 

 . قادمة لسنوات للمقاطعة االقتصادي  باستمرارالزخم جدد   مهاجرين ترشيح على المتزايدة ألبرتا قدرة ستواصل  ، عام بشكل

 

 إيجابي مغزى ذات  ستكون أللبرتا المميز  الهجرة برنامج خالل من بها الترحيب على قادرة ألبرتا تكون سوف الجدد الوافدين عدد في الكبيرة الزيادة هذه"
 في كبيرة بزيادة طالبنا لقد. المرتفع الطلب ذات المهن  في الحاد النقص سد في المساعدة بينها من ، طرق بعدة ألبرتا الهجرة  تساعد. ومجتمعنا تصادناالق

 ".  ذلك يق لتحق تعاوني بشكل معًا للعمل والفيدرالية  اإلقليمية بالحكومات ونشيد ، االحتياجات  هذه لتلبية  المتسارعة االقتصادية الهجرة

 ألبرتا في  األعمال مجلس رئيس ، ليج آدم

 

 سريعة حقائق

عامل   33100فرصة عمل ونقص متوقع قدره  74140، ال يزال هناك حوالي   2021ألف وظيفة منذ بداية عام  120بينما أضافت ألبرتا  •

 عبر العديد من المهن ومستويات المهارة والقطاعات.  2025بحلول عام  

أنشأت آليات معالجة ذات أولوية لزيادة الفرص وجذب القادمين ، أنشأت ألبرتا العديد من المسارات الجديدة وتعديالت البرنامج و 2020منذ أكتوبر  •

 الجدد المهرة. وتشمل هذه المبادرات: 

o   برنامج  جذب المهارات عالية الطلب مع االرتباط األسري في ألبرتا  -تيار دخول ألبرتا السريع 

o   أهلية العاملين في الدين 

o   تيار تجديد المناطق الريفية 

o  تيار رجال األعمال في المناطق الريفيية 

o   االستجابة لألزمة في أوكرانيا 



 

 

 نشرة اخبارية 

 التصيف: عام

o   المسار التكنولوجي المسرع 

o   تيار ريادي االعمال الخريجين األجانب 

o   تيار ريادي االعمال الخريجين 


