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  بيان صحفي
 

التي أدلى بها على رفض  في الشهادة) OPCحث مكتب إرشاد المواطنين (
المبادئ  نادى باستخدامالخاصة باألجور متعددة السنوات و Pepcoخطط 

 لتطوير سبل اإلعانة خاصة فرقة عمل وبإنشاءالتقليدية في تحديد األجور 
  19-من وقع وباء كوفيد للمستهلكين الذين يعانون

 
 2020يوليو/تموز  27

هيئة الخدمات  أمامأدلى مكتب إرشاد المواطنين اليوم بشهادة تكميلية  --واشنطن، العاصمة 
متعددة السنوات  أجوربتنفيذ خطة  Pepcoالعامة في العاصمة رداً على اقتراح شركة 

يطالب  مليون دوالر على مدى ثالث سنوات. 135بمقدار  األجورمعززة من شأنها زيادة 
كذلك و Pepcoمكتب إرشاد المواطنين اللجنة برفض أحدث خطة متعددة السنوات لشركة 

، حيث أنهما ال تخدمان 2019مايو/أيار  30الخطة األولية التي تم تقديمها في برفض 
  امة على اإلطالق.المصلحة الع

التأكيد  أستطيعال  مهما قلتُ " مسؤولة مكتب إرشاد المواطنين ساندرا ماتافوس فراي وقالت
إجراء تغيير جذري  Pepco تقترح شركة همية القرار في هذه القضية.أبشكل كاٍف على 

حقيقة أن في الطريقة التي يتم بها تحديد أجور الكهرباء. وما يزيد من تعقيدات هذا القرار 
وقد تتفاقم في  مع مرور الزمن اقتصاد مقاطعة كولومبيا يعاني من جائحة عالمية تتطور

األشهر التالية. تثبت شهادة مكتب إرشاد المواطنين وشهادات جميع األطراف األخرى في 
: "على أضافت. و"لم تقدم الدعم الالزم للحصول على الموافقة Pepco هذه القضية أن

، إذا وافقت اللجنة على هذا الشكل األجورللتعامل مع موضوع  لتقليديةا حاالتالعكس 
  المستهلكين". الجديد لتحديد األجور، فسيكون لذلك تأثير طويل المدى وال رجعة فيه على

 .Pepcoوتقدم شهادة مكتب إرشاد المواطنين أدلة واضحة ومقنعة لرفض مقترحات 
   :هنا الشهادة التي يمكن الوصول إليهاو

  
اللجنة الخاصة وشروط معايير  تستوفيان) تبين أن خطتي األجور متعددة السنوات ال 1

  البديلة؛بتحديد األجور 

ستهلكين سيواجهون زيادات مفرطة في األجور في السنوات التي تلي ) تثبت أن الم2
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  الموافقة على االقتراح؛

لتوقعات التكلفة أو نماذج استخدام الكهرباء في  شامالً لم تجر تحليالً  Pepco) توضح أن 3
  ؛COVID-19ظل تأثير 

لبحث ستحد من قدرة الهيئة على ا Pepco) توضح كيف أن الموافقة على مقترح شركة 4
  لألجور؛في التكاليف بدقة خالل فترة الخطة متعددة السنوات 

تمويل برامج اإلعانة في وقت بلب المستهلكين اتط Pepco) تسلط الضوء على أن شركة 5
  ال يستطيعون تحمل ذلك أبداً.

مقاطعة كولومبيا يواجهون أزمة صحية لم  "ونحن نحث اللجنة على االعتراف بأن سكان
ارتفاع معدالت البطالة مع عدم توفر أي من ويعانون من ضائقة اقتصادية ويسبق لها مثيل 

إصدار قرار يراعي بويناشد المكتب اللجنة  االقتصاد. تعافي موعدمؤشرات واضحة حول 
 في الوقت ذاته الصعوبات المالية التي يواجهها المستهلكون ويأخذها بعين االعتبار ويسمح

وموثوقة  المستهلكين لحاجات وكافية من حيث تلبيتهاآمنة  اتبتقديم خدم Pepco لشركة
باالزدهار في حين يضطر المستهلكون  Pepco ال يجوز السماح لـف بتكلفة معقولة وعادلة.
  إلى دفع أجور باهظة".

تقدم شهادة مكتب إرشاد المواطنين بديالً معقوالً عن خطط األجور متعددة السنوات الفاشلة 
بتحديد األجور باستخدام المبادئ التقليدية لتحديد  للهيئةالشهادة  وتسمح Pepcoالتي قدمتها 

وتطوير برامج اإلعانة لمساعدة المستهلكين أثناء هذه  القتراحاألجور وبإنشاء فريق عمل 
  الجائحة.

مسؤولة في مكتب إرشاد المواطنين "أحث المستهلكين بقوة الفراي  ماتافوس ساندرا وقالت
متعددة السنوات الخاصة باألجور وعلى دعوة  Pepco معارضتهم لخططعلى التعبير عن 

  اللجنة لرفض المقترحات".

  يمكن إرسال التعليقات إلكترونياً على
https://edocket.dcpsc.org/public/public_comments  أو بالبريد

 Commission Secretary, Public Service Commission of the إلى:
District of Columbia, 1325 G Street NW, Washington, DC 20005. 

 .1156القضية الرسمية رقم  :إلى خطابالواإلشارة في 

       

  لمسؤول اإلعالمي:     
      

      Doxie McCoy  
      cerPublic Information Offi1180 261 )202(  
      dmccoy@opc-dc.gov 

 


