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 .أللبرتانز وأصحاب األعمال في ألبرتاعلى االمزيد من الدعم لتخفیف األعباء 

 
تقديم الدعم اإلضافي لأللبرتانز وأصحاب األعمال في ألبرتا في  بھدفاتخدت حكومة ألبرتا ثالثة قرارات مھمة 

 ). 19-لتأثیرات المترتبة على أزمة فیروس كورونا (كوفیدا مواجھةظل 

 

وقال جیسون كیني رئیس حكومة ألبرتا:"إن أولويتنا ھي المحافظة على قوة مقاطعتنا في ظل ھذه األوقات 
م بكل في ما وسعنا لتقديم الدعم لأللبرتانز وأصحاب األعمال في العصیبة التي نمر بھا جمیعاً. فنحن نقو

مدخرات ملموسة لألسر المعیشیة وتحرير السیولة  تحقیقألبرتا أثناء ھذه األزمة. ولھذا انصب تركیزنا على 
 ھم خالل ھذه األوقات التي لم يسبق لھا مثیل."تالالزمة لألعمال التجارية لمساعد

 

 التعلیم من أجل ضرائب الممتلكاتتجمید 

 أن تقلق بشأن تسديد ضرائب عقارية إضافیة. خالل أي فترة وباء ال يجب على األسر في ألبرتا

ضرائب الممتلكات  وستقوم بتجمید 2020ي میزانیة عام سوف تلغي الحكومة فوراً القرار التي اتخذ ف •
 إلى مستوى السنة الماضیة. من أجل التعلیم

 87في توفیر حوالي  في المائة من السكان 3.4البالغة  التضخمنسبة التعديل في سوف يسھم  •
ملیون دوالر  55، مما يعني توفیر 21-2020ملیون دوالر على األسر واألعمال التجارية في ألبرتا للعام 

 ملیون دوالر ألصحاب ألعمال. 32لألسر و 
الوفورات بالكامل، وأن ال تزيد تتوقع الحكومة أن تحقق كل من األسر واألعمال التجارية في ألبرتا تلك  •

 من أجل التعلیم. ضرائب الممتلكاتمستويات ضرائب البلدية نتیجة انخفاض مستويات 

 

 تأجیل سداد الضرائب العقارية لألعمال التجارية

حین تقوم األعمال التجارية في ألبرتا في أعمالھا، فإنھا تقوم بتوظیف سكان ألبرتا ممن يعیلون أنفسھم 
لحكومة ضرائب ويسھمون في دفع عجلة االقتصاد. وبالتالي واعتباراً من اآلن، سوف تؤجل اوأسرھم 
 على األعمال التجارية لمدة ستة أشھر على النحو التالي: المفروضة من أجل التعلیم الممتلكات

ملیون دوالر  458خالل الستة أشھر المقبلة، سوف يحتفظ أصحاب األعمال بسیولة نقدية مقدارھا  •
 ساعدتھم على دفع رواتب وأجور موظفیھم ومواصلة أعمالھم.لم

 التعلیممن أجل الضرائب المفروضة على الممتلكات تتوقع الحكومة أن تقوم البلديات بتحديد معدالت  •
كما ھو في العادة، وأن تقوم بتأجیل تحصیل تلك الضرائب، على أن يتم تسديد المبالغ المؤجلة في 

 ة.السنوات الضريبیة القادم



تحويل تلك الوفورات إلى المستأجرين لديھم من تدعو الحكومة أصحاب العقارات/الممتلكات التجارية  •
ديونھم  إدارةالل تحفیض المدفوعات أو تأجیلھا. وھذا من شأنه أن يساعد أصحاب األعمال على خ

 ودفع رواتب موظفیھم ومواصلة أعمالھم.
بذلك، فھذا سوف يساعد  واضرائبھم بالكامل أن يقومالقادرين على تسديد أصحاب األعمال ندعو  •

 الوباء.ھذا األلبرتانز في مواجھة المقاطعة على تقديم الدعم 

الضرائب سوف يؤدي إلغاء التعديل المقرر على وقال ترافیس تويس رئیس مجلس الخزانة ووزير المالیة:"
تحقیق الوفورات تحصیل الضرائب العقارية غیر السكنیة في وتأجیل  التعلیممن أجل المفروضة على الممتلكات 

لأللبرتانز وتحسین حركة التدفقات النقدية لألعمال التجارية. فھذا اإلجراء سوف يساعد األسر وأصحاب 
اجتیاز ھذه األوقات العصیبة  أثناءفنحن نريد أن يواصل األلبرتانز أعمالھم  –األعمال في ألبرتا خالل ھذه الفترة 

 اً."مع

 

تأجیل مدفوعات مجلس تعويضات العاملین لشركات القطاع الخاص ودعم األعمال التجارية 
 الصغیرة والمتوسطة

 

في ل في مدفوعات أقساط مجلس تعويضات العاملین عمال في القطاع الخاص ادخار المايستطیع أصحاب األ
ضمن استدامة نظام تعويضات العاملین فھده اإلجراءات سوف تالوقت الذين يكونون فیه بأمس الحاجة إلیھا. 

 المزايا والدعم الذي يحتاجونه للعودة إلى أعمالھم. على واستمرارية حصول العاملین المصابین

سوف يتم تخفیف األعباء المالیة على أصحاب األعمال في القطاع الخاص من خالل تأجیل دفع أقساط  •
 دة عام واحد.، ولم2021مجلس تعويضات العاملین لغاية أوائل عام 

كونوا یسف 2020س تعويضات العاملین للعام أما أصحاب األعمال الذين قاموا بتسديد أقساط مجل •
 للحصول على خصم أو تخفیض ضريبي.مؤھلین 

% من األقساط عند 50بالنسبة لألعمال التجارية الصغیرة والمتوسطة، سوف تغطي الحكومة نسبة  •
 استحقاقھا.

على مھلة من خالل تأجیل تسديد أقساط مجلس تعويضات سوف يحصل أصحاب األعمال الكبیرة  •
 حین تكون مستحقة الدفع.، 2021العاملین لغاية عام 

% ألقساط مجلس تعويضات 50دفع نسبة الـ  ملیون دوالر عن 350الحكومة حوالي  سوف يكلف •
 .2020ام لشركات القطاع الخاص الصغیرة والمتوسطة للعالعاملین 

 

 إجراءات إضافیة لمساعدة األسر والطالب وأصحاب األعمال

التي اتخذتھا المقاطعة لحماية األلبرتانز ومساعدة األعمال و تشمل اإلجراءات التي سبق اإلعالن عنھا
 التجارية ما يلي:

نح یم. وھذا س2020أغسطس  31دخل الشركات ومدفوعات األقساط لغاية  ضرائبتأجیل تحصیل  •
ملیار دوالر لمساعدتھا على  1.5األعمال التجارية في ألبرتا الفرصة للحصول على أموال تقدر بحوالي 

 ). 19-مواجھة أزمة فیروس كورونا (كوفید
ملیون دوالر لدعم العزل في حالة الطوارئ لأللبرتانز البالغین العاملین الذين يتحتم علیھم  50تقديم  •

یھم األشخاص الذي يقومون بدور مقدم الرعاية الوحید ألحد المعالین العزل الذاتي (الصحي)، بمن ف
خر أثناء عزلتھم.  يوجد لديھم مصدر دخل أو تعويض آالذين يجب علیھم عزل أنفسھم، والذين ال

عات الفیدالیة ودفمتم تقديم ھذا المبلغ دفعة واحدة من أجل سد الحاجة لغاية بداية وصول الیوس
 لحاالت الطوارئ.



يوماً  90لغاية الصغیرة تأجیل دفع فواتیر الخدمات للعمالء في المساكن والمزراع واألعمال التجارية  •
 القادمة وضمان عدم قطع خدمات الكھرباء والغاز عن أي أحد خالل فترة األزمة الحالیة.

يقومون تسديد قروض الطالب في ألبرتا لمدة ستة أشھر وبدون فوائد لجمیع األشخاص الذي تأجیل  •
 بتسديد ھذه القروض.

 

 معلومات ذات صلة
U30Tلأللبرتانز19-معلومات عن فیروس كورونا (كوفید ( 
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