AUSTIN ENERGY

ورقة وقائع مراجعة السعر األساسي 2022 -

Austin Energy
تقترح تغييرات على السعر األساسي
وتطلق مراجعة السعر األساسي
كيف تعمل عملية مراجعة السعر األساسي؟

لماذا تحتاج  Austin Energyإىل
مراجعة السعر األساسي؟

بدأت عملية مراجعة السعر األساسي يوم االثنين 18 ،أبريل  2022عندما
أصدرت شركة  Austin Energyاقتراحها والبيانات الداعمة.

أكملت شركة  Austin Energyمراجعة مالية نظرت يف بيانات السنة المالية
 2021حول تكاليف توفير الخدمة الكهربائية .وجدت تلك المراجعة أن
 Austin Energyبحاجة إىل زيادة اإليرادات األساسية بمقدار  48مليون دوالر
من خالل زيادة السعر األساسي العام بنسبة  7.6بالمائة.

ﺗﺤﺪﻳﺪ
أﺳﻌﺎر ﻋﺎدﻟﺔ
وﻣﻨﺼﻔﺔ

يف حالة الموافقة عليها ،ستساعد هذه الزيادة شركة  Austin Energyعلى
استرداد تكاليفها بشكل أفضل ،مع تعزيز االستقرار المايل واالستمرار يف
توفير القيمة للمجتمع.

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﻤﻌ ﺮﺿﻴﻦ
ﻟﻠﺨﻄﺮ

ما هي التغييرات المقترحة من
شركة Austin Energy؟

اﻟﻤﺒﺎدئ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ

ﺿﻤﺎن ﻓﻮاﺗﻴﺮ
ﺛﺎﺑﺘﺔ وأﺳﻌﺎر
ﺑﺴﻴﻄﺔ

اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

•ضبط ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.

كيف تتضمن العملية أولويات المجتمع
وردود الفعل؟

•تحديث هيكل السعر األساسي السكني القديم ،والذي ال يسترد
التكاليف بدقة لخدمة العمالء.

•سيمثل محامي المستهلك المستقل أولويات األعمال السكنية
والصغيرة.

•استرداد أفضل للتكاليف الثابتة من خالل االعتماد بشكل أقل
على مبيعات الطاقة.

•ممتحن جلسة استماع محايدة سوف:

••تقريب العمالء من تكلفة خدمتهم ،وإنشاء رسوم أ كثر إنصا ًفا مع
استمرار نمو المجتمع.

Ǭراجع اقتراح تغيير السعر األساسي لشركة .Austin Energy
Ǭاستمع لمشاكل المشاركين.

Ǭقدم توصية لمجلس مدينة أوستن.

•تفضل بزيارة  austinenergy.com/go/ratesللبقاء على اطالع،
والمشاركة والبحث عن خيارات المشاركة.

يناير 2022

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أ كتوبر

أغسطس

للمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة austinenergy.com/go/rates

نوفمبر

سبتمبر

 18أبريل  15 -سبتمبر
العملية الرسمية ،بما يف ذلك االكتشاف واإلحاطة والعروض التقديمية
للمشاركين وتوصية ممتحن جلسة االستماع المحايدة.

ديسمبر

منتصف أبريل  -منتصف مايو
اجتماعات مجتمعية.

يناير 2023

الجدول الزمني لمراجعة
السعر األساسي

 18أبريل
تنشر  Austin Energyاقتراح السعر األساسي؛
بدء عملية مراجعة السعر األساسي.

أواخر أ كتوبر  -نوفمبر
لجنة المرافق الكهربائية؛
اجتماعات المجلس؛ اإلجراء النهايئ
للمجلس.

يناير 2023
تنفيذ السعر األساسي.
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