
إذا كان لديك مشاكل مع شركة الطاقة

تعرف على حقوقك!

إذا كنت تعاني من دفع ف��واتير الطاق�ة والبق��اء عل�ى منزل��ك دافئا فعلي��ك أن تت�ذكر
أنك لست الوحي��د. واح�د م�ن خمس�ة بي��وت م�ديون لم�زودي الطاق�ة والمليي�ن م�ن

 المنازل في كل المملكة المتحدة تعاني من نقص الوقود وهذا العدد في تزايد. 

تريد شركات الطاقة أن تحصل عل��ى النق��ود من��ا بق��در م��ا يس��تطيعون. وه��ذا يعن��ي
بأنه��ا غالب��ا  م��ا تخف��ق ف��ي إعلم الن��اس ببع��ض حق��وقهم الساس��ية وال��تي ممك��ن أن
تساعدهم في أوضاعهم. على سبيل المثال، إذا تأخرت في دفع الف��اتورة ممك��ن أن
يخبروك بأن عليك تركيب عداد الدفع المسبق، وهذا غير صحيح. في هذه الورق��ة
(على الصفحة الثانية) نعرض خمسة نصائح مفيدة للتعامل مع شركات الطاقة. 

الرج��اء مش��اركة ه��ذه النص��ائح م��ع جيران��ك والعائل��ة والص��دقاء. يمكن��ك زي��ارة
موقعنا حيث يمكن��ك ق�راءة معلوم��ات مفي�دة أك��ثر للتعام��ل م�ع ش��ركات الطاق�ة ف�ي

منشوراتنا التوجيهية القصيرة.

اذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات أو الدعم يمكنك التواصل معنا في 
حركة نقص الوقود. وكذلك يمكنك التواصل معنا إذا أحببت أن تساهم في الوقوف
.مع بعضنا في وجه الكبار الست ولجل بيوت صحية ودافئة للجميع

إذا ك��انت فاتورت��ك مرتفع��ة بش��كل م��ثير للش��ك، فم��ن الممك��ن أن تك��ونتحدي
خاطئة. عليك بأخذ قراءات منتظمة للعداد أو إلتقط صور للعداد 



المعلومات في
الفاتورة

لك��ي يص��بح ل��ديك س��جلك الخ��اص حي��ث يمكن��ك اس��تخدام ه��ذا الس��جل
لتحدي الفاتورات المرتفعة. تفق��د ك��ل التفاص��يل ف��ي فاتورت��ك لك��ي تتأك��د

من صحة المعلومات فيها.

تفاوض خطة
الدفع

إذا كنت مديون لش��ركة الطاق��ة ف��إن م��ن المف��روض عليه��م أن يس��اعدوك
في الحص��ول عل��ى خط��ة دف��ع تس��تطيع أن تغطيه��ا. لي��س علي��ك أن ت��دفع
كمي��ة م��ن النق��ود ال��تي ق��د تس��بب ل��ك ص��عوبات أك��ثر. الكمي��ة المقترح��ة
الجيدة التي يمكن��ك أن تح��اول الحص��ول عليه��ا ف��ي التف��اوض م��ع ش��ركة

£ في ك��ل اس��بوع لك��ل وق��ود. وتمتل��ك ش��ركات الطاق��ة٣.٠٠الطاقة هي 
صناديق استئمانية وال��تي م��ن الممك��ن أن تس��تخدمها لمس��اعدتك ف��ي دف��ع

الدين. 

مقاومة
عدادات مسبقة

الدفع

إذا أجبرت أن تضع عداد مسبق الدفع وأنت ل تري��د ذل��ك، ف��أعلم ش��ركة
الطاقة بأنك راغب بالدفع بطريقة أخرى. ل يجب عل��ى ش��ركات الطاق��ة
إجب��ارك عل��ى الع��داد مس��بق ال��دفع إذا ك��ان ف��ي منزل��ك أي أح��د يمك��ن
اعتب���اره عرض���ة للت���أثر. عل���ى س���بيل المث���ال، المقع���دون والمتقاع���دون
والمنازل التي فيها أطفال صغار أو البيوت ال��تي تك��ون بعي��دة ع��ن نق��اط
شحن الرصيد. ل تستطيع ش�ركات الطاق�ة أن ترك�ب ع�داد مس�بق ال�دفع

 ضد إرادتك من دون مذكرة من المحكمة. 

إذا قدمت شركة الطاقة طلبا للمحكمة للحصول على مذكرة لدخول بيتكدعم المحكمة 
وتركي��ب ع��داد مس��بق ال��دفع ف��إن بإمكان��ك حض��ور المحكم��ة لتح��ديهم.
اتصل بنا وسوف نحاول أن نجد شخصا يدعمك أثناء حضور المحكمة.

دعم بعضنا
البعض

إذا شعرت بأنك تصارع شركات الطاقة لوحدك فبإمكانك أن تبق��ى عل��ى
اتصال معنا وتساهم بحركتنا. يمكنن��ا أن ن��زودك بال��دعم ب��أي م��ن النق��اط
السابقة. نريد أن نبني حركة من الن��اس لن��دعم بعض��نا البع��ض ف��ي وج��ه
الس���ت الكب���ار ونخل���ق نظ���ام طاق���ة مس���تدام ويمك���ن تغطي���ة مص���اريفه

ومسيطر عليه من قبلنا. 


