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مجانية ومستقلة

1800 500 509
الفوات� التقديرية والوصول إىل العداد
ي
معلومات لصغار العمالء ف ي� فيكتوريا

يتم إصدار الفو يات� التقديرية ي ن
ح�
يستعص الحصول عىل القراءة الفعلية من العداد .ومن شأن ذلك أن يتسبب ف ي� إالزعاج والقلق .وسوف
ي
ف
تساعدك شن�ة المعلومات هذه ي� تفادي الحصول عىل فو يات� تقديرية وفهم حقوقك ومسؤولياتك.
من المرجح أن تكون الفاتورة التقديرية إما أعىل مما استهلكته أو أقل
أ
ف
و� الثانية
منه .ففي الحالة الوىل تقوم بدفع مبلغ ب
أك� مما يجب ،ي
ستحصل ف ي� مرحلة ما عىل فاتورة استلحاق ،أو ما يعرف أيضا بفاتورة بأثر
رجعي.

لماذا لم تتم قراءة عدادي؟

من ث
أك� أسباب عدم قراءة العداد شيوعا هو عدم استطاعة موظف ش
ال�كة
من الوصول إليه .ويجوز أن يكون السبب ف ي� ذلك:
ن
مبا� منيعة بها بوابات مغلقة
• ي
•كلب أو ث
أك� يمنع الدخول
•وجود العداد ف ي� مكان يصعب الوصول إليه ،كداخل نز
الم�ل مثال أو بالنسبة
للمحالت التجارية داخل محل يكون مغلقا عند حضور موظف ش
ال�كة
لقراءته.

أليس تجول قارئ العداد لجمع البيانات أمراً فات عرصه
ش
ال�ء؟
بعض ي
بدأت تقنية العدادات الذكية تدريجيا باستبدال قراءة عدادات الكهرباء
بواسطة أ
الفراد .فمعظم العدادات الذكية يمكن قراءتها عن بعد بع� شبكة
االتصاالت وبالتال لن يحتاج قارئو العدادات إىل دخول أ
المالك ف ي� كل مرة
ي
يقومون فيها بالقراءة .إال أن عدادات
الماء والغاز ال زالت تقرأ بواسطة
ين
موظف� ش
ال�كة.

من واجب العمالء السماح بالوصول إىل العداد

ال يجب عىل قارئ العداد قراءته إذا كانت البوابة مغلقة أو كان هناك كلب
ت
ن
ش
ال�
ويع� ذلك أن ال�كة ي
بالمكان أو النفاذ إىل العداد يغ� آمن أو محجوز ،ي
تمدك بالخدمات ت
س�سل لك فاتورة تقديرية .ووفق المدونات ذات الصلة
ض
ش
بالطاقة و البند (10-12ب) من مدونة خدمات عمالء �كات المياه الح�ية،
وخال من المعوقات إىل العداد.
من واجب العميل ي
توف� منفذ أمن ومريح ي

و� واقع أ
ف
المر إذا استمريت ف� منع النفاذ إىل العداد ت
ح� بعد أن يطلب منك
ي
ي
ذلك فإنه من حق ش�كة الطاقة أن تقوم بقطع إالمداد عنك .إال أن ش
ال�كات
نادرا ما تلجأ إىل هذا النوع من إالجراء بل تفضل أن ترسل إليك بفو يات�
تقديرية.

والفوات� التقديرية
العدادات الذكية
ي

أ
ف
ف
ت
ال�
ي� بعض الحيان تحدث مشكالت ي� أجزاء من بيانات الفواصل الزمنية ي
يتم جمعها من العدادات الذكية ،مما يؤدي إىل قراءات عداد “بديلة” .وهذه
القراءات البديلة شبيهة بالقراءات التقديرية للعداد .إذا كان جزء من بيانات
عدادك الذك بديلة فسوف يذكر عىل الفاتورة أنها تقديرية ت
ح� إن كان معظم
ي
ما بها مبنيا عىل قراءة فعلية لبيانات العداد.

إذا تم تقدير قراءة عدادك يجب أن
يذكر ذلك عىل فاتورتك.

ال ت ن
و�ewovinfo@ewov.com.au :
ال�يد إ
ب
لك� ي
ن
مجا�1800 500 549 :
فاكس ي
ال�يديGPO Box 469, Melbourne, Victoria 3001 :
العنوان ب
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كم مرة يجب قراءة العداد؟

ئ
قار� العدادات أن
وفق ما تنص عليه مدونة بيع الطاقة بالتجزئة  ،يجب عىل ي
أ
يبذلوا قصارى جهدهم لقراءة عدادات الكهرباء والغاز مرة واحدة عىل القل
كل  12شهرا (البند  .))2(20ويجب قراءة عدادات الماء ف ي� كل دورة فوترة أو مرة
واحدة فقط عىل أ
القل كل  12شهر (البند  4.2من مدونة خدمات عمالء ش�كات
المياه ض
الح�ية).

كيف يتم تقدير الفاتورة؟

إذا كانت ش
ال�كة تملك سجال بفو يات�ك ،فمن المرجح أن يتم التقدير عىل أساس
ض
استهالكك ف ي�
الما� .أما إذا لم تكن تملك سجال باستهالكك (إذا حولت من
ي
الم�ل من تف�ة ي ز
ش�كة إىل أخرى مثال أو انتقلت إىل نز
وج�ة) ،فإن التقدير يتم
ف
معاي� للقطاع تحكم
عىل أساس متوسط االستهالك ي� فئة من العمالء .وهناك ي
كيفية إجراء التقدير.

ئ
قار� العدادات محاولة قراءة:
يجب عىل ي
•عدادات الكهرباء كل ثالثة أشهر
•عدادات الغاز كل شهرين
•عدادات الماء كل ثالثة أو أربعة أشهر ،اعتمادا عىل مكان سكنك.
إال أن ش
ال�كة ال تنتهك القانون إذا لم تقم بقراءة العداد ألنك لم تتيح لها
منفذا أمنا دون عوائق إليه.

ن
تأم� ن ز
يقلق� موضوع ي ن
الم�ل ولست عىل استعداد أن
ي
أتركه يغ� مؤمن ت
ح� يدخله قارئ العدادات

قائمة المراجعة:

ال تدري من أين تبدأ؟ قد تساعدك قائمة المراجعة التالية.

أمور يمكنك القيام بها:

من الحلول المعقولة بالنسبة لعدادات الكهرباء والغاز ش�اء قفل خاص
اسمه قفل صناعة القوى الفيكتوري ( Victorian Power Industry (VPIمن
محالت بيع أ
الدوات الكهربائية بالجملة أو بعض المحالت لبيع المعدات.
وغ�ها .لقارئ
وهناك مجموعة متنوعة منها عىل هيئة أقفال ومزاليج وترابيس ي
تخ� ش�كتك بأن لديك
العدادات مفتاح عمومي لكل أقفال  VPIوبمجرد أن ب
قفل  VPIستتمكن من قراءة العداد .إال أن ش�كات المياه ال تستخدم أقفال
ت
ت
ش
ال� قد تتاح لك.
ال� تمدك بالماء وناقش معها الخيارات ي
 .VPIاتصل بال�كة ي

 هل يمكن الوصول إىل عدادك بسهولة؟ إذا كانت إالجابة بالنفي،
هل يمكنك تسهيل النفاذ إليه من خالل تركيب قفل  VPIأو خزنة
مفاتيح مثال؟
باليجاب التقط
 هل حان موعد استبدال عدادك؟ إذا كانت إالجابة إ
صورة لبيانات العداد قبل تركيب عدادك الجديد ت
ح� تتأكد من أن
الفاتورة مبنية عىل قراءة العداد الفعلية الدقيقة.
ف
ن
يع� ذلك أنك
 هل تم استبدال عدادك ي� داخل دورة فوترة؟ ي
ستحصل عىل قراءة تقديرية إىل أن ي ن
يح� موعد قراءة العداد
التال.
المحدد ي

التحدث مع ش
ال�كة القائمة عىل إمدادك:

ت
ش
ال� تقوم بإمدادك عما يقلقك بشأن الفو يات�.
 تحدث مع ال�كة ي
 تحدث مع موزع الكهرباء أو ش�كة المياه إذا كنت قلقا بشأن
استبدال العداد أو عدادك الجديد.

االتصال بمكتب مفوض شكاوى الطاقة والماء (:)EWOV

هل الحصول عىل فاتورة تقديرية أمر مهم؟

من المرجح أن تكون الفاتورة التقديرية إما أعىل مما استهلكته أو أقل منه.
أ
ف
و� الثانية ستحصل ف ي�
ففي الحالة الوىل تقوم بدفع مبلغ ب
أك� مما يجب ،ي
مرحلة ما عىل فاتورة استلحاق ،وإذا ما تم تقدير فاتورتك منذ ث
أك� من عام
ت
ش
ال� تمدك
بأقل ما استهلكته فقد يكون مبلغ الفاتورة ي
كب�ا .إذا بذلت ال�كة ي
بالخدمات كل جهدها لقراءة العداد ولم يسمح لها بالوصول إليه ،فمن حقها
أن ترسل لك فاتورة بأثر رجعي منذ أخر قراءة فعلية للعداد (البندين  21و30
من مدونة بيع الطاقة بالتجزئة) ،أو عن تف�ة ال تتعدى  9أشهر ف ي� الحاالت
الخرى .لذا من أ
أ
الفعل بدال من
الفضل لك أن تحصل عىل فاتورة االستهالك
ي
فاتورة تقديرية
ال ت ن
و�ewovinfo@ewov.com.au :
ال�يد إ
ب
لك� ي
ن
مجا�1800 500 549 :
فاكس ي
ال�يديGPO Box 469, Melbourne, Victoria 3001 :
العنوان ب

ال�كة ش
 إذا لم تتمكن من تسوية المشكلة مع ش
مبا�ة ،اتصل بمكتب
مفوض شكاوى الطاقة والماء الفيكتوري (.)EWOV
 يرجى أن تكون كل تفاصيلك جاهزة بما فيها الفو يات� والمالحظات
ت
ال� دونتها.
ي

ملحوظة :ال تنطبق مدونة بيع الطاقة بالتجزئة إال عىل العمالء الذين
يستهلكون أقل من  40ميغاواط ساعة من الكهرباء أو ألف غيغاجول من
الغاز سنويا.
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