
كما أنھا الصاعقة! :  فاتورة الكھرباء والطاقة السنویة أتت مرتفعة على غیر المتوقع و مزود الطاقة یطلب فجأة الكثیر من المال. حالما 
یطرح سؤاالن نفسھما : كیف لي التسدید ؟ و كیف لھذا أن یحصل ؟

كیف لي التسدید ؟

لألسف لن یكون ھناك مفر من التسدید. علیكم من ناحیة سیتعین إثبات استھالك  قدر أقل من الكھرباء أو الغاز أو تدفئة المنطقة مما تم 
احتسابھ و ھذا شبھ مستحیل ومن ناحیة أخرى ، نادًرا ما تحدث أخطاء في الفواتیر أو مشاكل في العداد. ومع ذلك ، إذا كان ھناك شك في 

أن مزود الطاقة قد ارتكب خطأ ما ، فینصح باالتصال بمركز للمشورة على سبیل المثال ، نحن في فیینا.
لكن ما الذي یمكن عملھ غیر ذلك ؟

فاتورة عالیة - ما العمل ؟!

في حال مواجھة صعوبات مادیة حالیا و 
ال قدرة لكم على السداد ...

إذا من الواجب إخبار موزع الطاقة -مثال 
Wien Energie-خاصتكم حاال بذلك !

 اتصلوا برقم الخدمة ـحتى و إن كان 
علیكم االنتظار لمدة طویلة. یمكن 
التواصل معھم عن طریق البرید 

اإللكتروني أو الذھاب شخصیا إلى مركز 
الموزع .

عند تلقي إنذار بالدفع Mahnung أو 
األسوأ منھ و ھو تلقي رسالة تفید بأنھ تم 
إعمال مكتب تحصیل الدیون ألن موزع 

الطاقة بانتظار استالم المستحقات، 
سیؤدي ذلك إلى تكالیف إضافیة ستترتب 

علیكم !

إن تم التواصل و توضیح الوضع سیكون 
باإلمكان الدفع تقسیطا و االتفاق على 

تمدید المدة .

ما المترتب من عدم المقدرة على دفع 
قسط ما ؟

أوال تجدر باألقساط أن تسدد في حینھا 
تماما. فإن تم العجز عن تسدید قسط منھا 
وجب إخبار مورد الطاقة في الحال قبل 

حلول موعد السداد و شرح الوضع .

عند فوات األوان لسبب من أن: ـھ : 

موزع الطاقة یرید مالھ من كل بد و -
ما عاد واردا التوصل التفاق . 

تم توكیل لجنة تحصیل الدیون  و -
المستحقات أو مكتب محاماة و انتھي 
األمر ! تضاعفت الكلفة و ال مقدرة 

على تحملھا!

تم قطع الكھرباء و التدفئة مع عدم -
القدرة على الدفع لرفع القطع .

في ھذه الحاالت الطارئة یرجى طلب 
العون من قسم “دعم ذوي الظروف 
المعیشیة الخاصة” في بلدیة الشؤون 

االجتماعیة ٤٠

 Hilfe in besonderen  
Lebenslagen

و التواصل عبر الرقم التالي :

0140008040

للمزید من الجھات المعنیة تنظر الصفحة 
التالیة أدناه. للسكان خارج فیینا یرجى 

االستعالم عن عروض و خیارات الدعم 
و المعونة في مدینتكم أو مقاطعتكم.

إن كانت لكم المقدرة على السداد ..

سددوا . حتى و إن كان أمرا مریرا. بعد 
ذلك فكروا باألسباب التي أدت إلى ھذا 

االستھالك الكبیر حتى یتم تجنب 
الوصول إلى فاتورة ضخمة ثانیة للعام 

القادم.

تجدون في نشراتنا نصائح و توجیھات 
تساعد على االستخدام الصحیح لألدوات 
الكھربائیة و مصادر الطاقة و توفیرھا :

 https://www.ebplus.at >
Soziale Energieberatung

من المفید جدا امتالك المعرفة 
بالموضوعات التالیة : 

صمام الثرموستات -جزء المتحكم الدوار 
في المشعاع / الشوفاج-.

التھویة الصحیحة-

توجیھات عامة بما یتعلق بالتدفئة -
بالغاز

فھم عمل ثرموستات الغرفة -معیر -
حرارة الغرفة-.

الصیانة الدوریة للسخان-

ربما تدفعون الكثیر من أجل المیاه -
الساخنة ؟ اطلعوا على النشرة 

 المتعلقة.. 



كیف لذلك أن یحصل أصال؟
وصلتكم فاتورة نھایة العام لبیتكم الجدید أو الشقة التي انتقلتم إلیھا مؤخرا و فیھا المقدار الذي علیكم تسدیده و األقساط المترتب علیكم 

دفعھا ابتداء من األشھر القادمة و التي تلحظون ارتفاعا في مقدارھا ؟

تقوم شركة تزوید الطاقة عند كل ابرام لعقد انتفاع بالطاقة جدید بتقدیر كمیة الغاز و الكھرباء أو التدفئة المركزیة البعیدة التي تسمى فیرن 
فیرمة و التي یتم توقع استھالكھا في العام الجدید.

مثال: یعلم مزود الطاقة بأن سكان الشقة األسبقین كانوا قد استھلكوا ٢٠٠٠ كیلو واط ساعي من الكھرباء في السنة. كل كیلو واط ساعي 
یكلف ٠,٢٠ سنتا و بالتالي ٢٠٠٠ × ٠,٢٠ = ٤٠٠ یورو. و بالتالي سیقدر المزود أنكم أنتم أیضا ستستھلكون ٢٠٠٠ كیلوواط ساعي 

أیضا في العام و من ثم سیحتسب علیكم ٤٠٠ للعام. ھذه یجب تسدیدھا على أربع دفعات كل منھا ١٠٠ یورو أي دفعة واحدة كل ثالثة أشھر 
. بعد مضي عام تتم قراءة العداد فیظھر أن استھالككم كان ٣٠٠٠ بدال من ٢٠٠٠ ك واط / سا. التكلفة الحالیة إذا ٦٠٠ و لیست ٤٠٠ 

یورو.

االستنتاج :

١- سیطلب منكم مزود الطاقة الـ ٢٠٠ یورو المتبقیتان . كنتك قد سددتم مسبقا أربع مرات ١٠٠ یورو. ھذه الـ ٢٠٠ یورو ھي ما یدعى 
بالمستحق المتأخر أو االستكمال الالحق - و باأللمانیة ناخ تسالونغ. 

٢- سیقوم المزود أیضا برفع قیمة القسط ربع السنوي - باأللمانیة البایتراغ - و ذلك تقدیرا منھ أن االستھالك منذ اآلن فصاعدا سیبلغ 
الـ٣٠٠٠ كیلو واط ساعي. بما أنھا كلفت ٦٠٠ یورو فستكون قیمة القسط الجدید ١٥٠ یورو كل ثالثة أشھر.

العدید من شركات تزوید الطاقة ستقوم بتحدید قسط أول یساوي ٣٥٠ یورو و للثالث أقساط المتبقیة ١٥٠ یورو.  القسط األول عبارة عن 
قیمة القسط الجدید ١٥٠ یورو مضافا إلیھ قیمة المستحق المتأخر أو االستكمال الالحق أو الناخ تسالونغ أي ٢٠٠ یورو في مثالنا ھذا.

ھذه الطریقة الحسابیة تطبق أیضا على استھالك الغاز و التدفئة البعیدة الفیرن فیرمة.

إذا! بدایة یأتي الحساب تقدیرا أو توقعا ثم بعد سنة یتم احتساب االستھالك الحقیقي زیادة أو نقصانا و إن أتى بالزیادة یترتب دفع المستحقات 
الالحقة و إن بالنقصان تُردُّ المبالغ المدفوعة زیادة!

و ابتداء من العام الثاني إلبرام العقد فإن األساس الذي سیتم تقدیر االستھالك بناء علیھ ھو ما تم استھالكھ في العام الفائت.

و ألن طبیعة استھالككم عند االنتقال إلى شقة جدیدة مجھولة فأنھ من غیر النادر أن تأتي بعد أول عام من السكن فاتورة بتكلفة لم تتوقعوھا 
أو لیست باالعتیادیة و غالبا ما ستترتب مستحقات الحقة متأخرة.

تتفاجؤون بفاتورة عالیة جدا مع أنكم كنتم تدفعون أقل بكثیر في السنوات السابقة ؟

ھذه بعض األسباب المحتملة لذلك:
طرأت تغیرات على كیفیة العیش في المنزل كتواجد أكثر في البیت أو والدة طفل أو انتقال أشخاص جدد إلیھ و ما إلى ذلك ، ما یعني مزیدا من •

االستھالك.

كان الشتاء الفائت أقسى برودة ما عنى تدفئة أكبر من ذي قبل.•

ازدیاد في أسعار الطاقة.•

تعطل شيء ما -كخزان المیاه الحارة أو نافذة أصبحت تسرب الھواء-.•

ازدیاد ملحوظ في عدد األجھزة الكھربائیة المستعملة -سخانة تعمل بالكھرباء أو تركیب مكیف أواستخدام براد إضافي-.•

لم تتم قراءة العداد عینیا -تنظر الصفحة ٣-.•

كانت الفاتورة تأتي مباشرة من قبل مزع الطاقة نفسھ أما اآلن فكانت إدارة المبنى قد أوكلت مھمة الفوترة أو تخلیص الفواتیر و قراءة العداد إلحدى •
المكاتب الحاصة كـ ISTA،Techem ، Messtechnik ، Malik Gert . فقد یتفاجئ المرء بتلقي فاتورة العام من شركة جدیدة رغم عدم استبدال 

شركة توزیع الطاقة بأخرى! ھذه المكاتب تستوفي رسوما إضافیة خارجیة لقاء أتعابھا تنضاف إلى فاتورتكم لألسف!

من بوسعھ المساعدة ؟ - مؤسسات في فیینا
•Caritas    الكاریتاس
• Volkshilfe    الفولكسھیلفة

المساعدات الفردیة من قبل متطوعي الصلیب األحمر•
قسم مساعدة ذوي الظروف االجتماعیة القاھرة في بلدیة ٤٠•
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ھنا نجد قراءات عدة للعداد على أیام بتواریخ 
مختلفة:

09.10.2020: 65.835
31.12.2020 / 01.01.2021: 66.693

10.03.2021: 67.610

قراءات العداد من 09.10.20  و حتى 
31.12.20 (= 01.01.21)   تم 

تقدیرھا.
الـ H تعني قراءة تم تقدیرھا حسابیا. أو 

باأللمانیة التقنیة : ُعیِّنت حسابیا.
ھذا یعني أن أحدا لم یتواجد فعلیا لقراءة 

العداد أو أن القراءة العینیة لم تكن 
متاحة.

بناء على ھذه الفاتورة فإنھ قد تم استھالك 858  مترا مكعبا غاز في فترة االحتساب -09.10  حتى 31.12-. ذلك ھو الفرق ما بین القرائتین 
كالتالي:

66.693  لتاریخ 31.12  ـــــ  65.835 بتاریخ 9.10 = 858

إن كان تم تقدیر القراءة بتاریخ 09.10.   تقدیرا ضئیال فسیكون االستھالك في الحقیقة أقل مما تم احتسابھ. لنفرض أن القراءة حقیقة كانت 
: 66.500

66.693  لتاریخ 31.12  ـــــ  66.500  بتاریخ 9.10 = 193

وفقا لذلك فإنھ قد تم احتساب 858 متر٣ رغم أن االستھالك الحقیقي لھذه المدة كان قد بلغ قدره 193 متر٣  !

لكن: قد یعني ذلك أنكم سددتم للفواتیر السابقة أقل من المفترض سداده و یتم اآلن معادلة الفرق. إذا قد تتم إضافة نفقات سابقة من الفواتیر 
الفائتة ألجور الطاقة التي لم یتم احتسابھا في حینھ و اآلن تنضاف على الفاتورة الحالیة زیادة لتغطیة الفرق.

لتجنب االحتساب بالتقدیر الحسابي أو التوقع یمكنكم في أي وقت التواصل مع المزود و التأكد من آخر مرة تمت فیھا قراءة العداد و أو متى 
موعد القراءة التالي. عادة ما تكون شركة Wiener Netze ھي المسؤولة عن ذلك في فیینا-ھاتف 05012810100 -مارس آذار ٢٠٢٠-. 

تقوم بعض الشركات األخرى أحیانا بذلك. إن لم تكن شركة  Wiener Netze ھي المسؤولة سیقومون بإعالمكم بأي الجھات تتصلون 
استفسارا عن األمر.

إذا كان العداد في داخل الشقة -ولیس في ردھة المبنى أو في القبو-: یجب علیكم الحرص على تواجد أحدھم في المنزل في الیوم الذي ستتم 
فیھ قراءة العداد. یتلقى المرء خطابًا من مشغل الشبكة أو موزع الطاقة أو شركة قراءة العدادات یتم فیھا إبالغ المستھلك بالتاریخ المحدد. إذا لم 

یكن لدیكم وقت في ھذا التاریخ: اتصلوا بھم وحددوا موعًدا جدیًدا - أو اقرؤا علیھم العداد عبر الھاتف!

في ھذا المثال تمت قراءة العداد مرة واحدة عینیا. بعد القراءة 
67.610  بتاریخ 10.03.2021 كتب الحرف Z  الذي یشیر إلى أن 

القراءة تمت عن طریق شركة شبكات فیینا - فیینر نیتسة فعلیا. 

كون القراءة تاریخ 31.12 / 01.01  تم تقدیرھا فھذا لیس باألمر الجلل لكن تكمن المشكلة  عند 
بدایة فترة االحتساب -ھنا: 09.10.2020-  وعند آخرھا -أي: 10.03.2021-  ھنا تجب القراءة 

العینیة - بالعین المجردة – و لیس بالتقدیر الحسابي!

تم تقدیر االستھالك تقدیرا و لم تتم قراءة العداد ؟
ھذا  ما تبدو علیھ فاتورة غاز من شركة “طاقة فیینا” فیین إنیرجي -فاتورتي الكھرباء و 

التدفئة البعیدة شبیھتان-.


