األسعار المرنة
ورقة معلومات

باإلمكان االطالع على نسخة عن هذا المستند في الموقع االلكتروني

www.dpi.vic.gov.au/smartmeters

توفـِّر الع ّدادات الذكية  Smart Metersأنواعا ً جديدة من أسعار الكهرباء تستند إلى وقت استهالك الكهرباء.
نطاق واسع للمستهلكين
ففي عام  ،2013سيتوفر ما يُعرف بـ “وقت االستهالك” أو األسعار المرنة على
ٍ
وستكون اختيارية.
سيكون بمقدور الزبائن االختيار بين االستمرار على أساس السعر الثابت أو التحوُّ ل إلى السعر المرن.

نبذة عن األسعار المرنة
توفـِّر العدّادات الذكية  Smart Metersأنواعا ً
جديدة من أسعار الكهرباء تستند إلى وقت
استهالك الكهرباء أثناء اليوم أو خالل األسبوع
أو السنة.

ماذا يعني لك ذلك
ً
عند توفر جهازين تفاعليين سويا كالبوابات
االلكترونية وأجهزة العرض المنزلية ،فسيتيح
السعر المرن للزبائن الفرصة إلدارة فواتيرهم
بشكل أفضل.
الكهربائية
ٍ

يتيح تنوع األسعار هذا للزبائن فرصا ً للتوفير
إذا كان بمقدورهم تغيير استهالكهم الكهربائي
إلى أوقا ٍ
ت أرخص.

من المتوقع أن تتوفر هذه األجهزة التفاعلية في
عام  ،2012وسيعني ذلك أنه سيكون بإمكان
المستهلكين الوصول إلى تفاصيل عن أنماط
استهالكهم الكهربائي بما يسمح لهم باجراء
مقارنات دقيقة ومطلعة عن عروض األسعار
المرنة الجديدة.

سيُتوقع من مختلف شركات االمداد الكهربائي
أن تعرض أسعاراً متنوعة بمجرد توفرها ،مع
فئات زمنية مختلفة وأسعار موسمية.
لقد ت َّم تصميم األسعار المرنة لتشجيع الناس
على استخدام الكهرباء في أوقا ٍ
ت ينخفض فيها
الطلب ،وبالتالي تقليل الضغط على النظام
وتخفيض تكاليف البنية التحتية االجمالية
للكهرباء بالنسبة للمجتمع.

ستكون األسعار المرنة اختيارية – يجوز
للزبائن اختيار االستمرار على أساس السعر
الثابت.
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متى ستتوفر
لقد توصّلت حكومة فكتوريا إلى اتفاق مع
موزعي االمداد الكهربائي لتأجيل طرح األسعار
نطاق واسع حتى عام  2013على
المرنة على
ٍ
األقل .وهذا يضمن قبل توفر تلك العروض
بنطاق واسع ،أن يكون لدى المستهلكين األدوات
ٍ
الصحيحة التخاذ اختيارات مطلعة بشأن الطاقة
الكهربائية .فأدوات كالبوابات االلكترونية
وأجهزة العرض المنزلية ستسمح للزبائن
بمقارنة أي خيارات أسعار جديدة.
كما ستقوم حكومة فكتوريا خالل عام ،2012
بإجراء تقييم كامل ألي تأثيرات على الزبائن
والقيام بأية تغييرات ضرورية لحماية
المستهلكين ،وذلك لتوفير أفضل الفرص لألسر
والشركات لالستفادة من األسعار المرنة.

