
 

 التدفئة
 حتى لو تم استخدام التدفئة بشكل أساسي في موسم البرد ، فإنها تمثل 70٪ من إجمالي احتياجاتنا من 

 الطاقة على مدار عام.  مع كل درجة أقل ، فإنك توفر بالفعل 6٪ من الطاقة. 

• اضبط درجة حرارة الغرفة خالل النهار إلى أقصى حد 20 درجة مئوية ، مضبوطة على 18-16 

 درجة مئوية في الليل ، فقط قم بتدفئة معتدلة للغرف غير المستخدمة أو نادراً ما تستخدم. 
 • حافظ على جسم التدفئة )الشوفاج(  خالي وقم بتهوية بانتظام. 

 • أغلق الستائر الدوارة في المساء ، يتم المحافظة على 70% من الحرارة. 
 

 
 التهوية

• قم بالتهوية 3 مرات على األقل يوميًا لمدة 5-10 دقائق مع فتح النافذة على مصراعيها )عرضية(. 

 •أوقف تشغيل التدفئة أثناء التهوية.

 
 

 الماء
  14٪ من استهالك الطاقة يستخدم لتسخين الماء. 

 • يتطلب البانيو ثالثة أضعاف كمية الماء والطاقة كحمام لمدة ثالث دقائق لذلك. 
 • االستحمام بدالً من البانيو استخدم رأس دش موفر للمياه. 

 • اترك المياه تتدفق ألقصر وقت ممكن.

 
 

 التبريد والتجميد
 • قم بإغالق الثالجة مرة أخرى بسرعة. 

 • اضبط الثالجة على 7 درجات مئوية.

 • اضبط المجمدة على -18 درجة مئوية. 

 • تجنب الفتحات غير الضرورية والطويلة.
 • قم بإذابة المجمد بانتظام.

      
 
 

 الطبخ
 • اختر الطنجرة التي تناسب حجم الموقد و استخدم غطاء الطنجرة المناسب لها.  

 • تسخين الماء في الغالية.  
• أوقف تشغيل الموقد والفرن قبل 5-10 دقائق من انتهاء وقت الطهي أو الخبز واستخدم الحرارة 

 المتبقية. 
 
 
 



 

 غسيل األطباق 
 • استخدم غسالة األطباق إذا كان ذلك ممكنًا. 

 • قم فقط بتشغيل غسالة أطباق محملة بالكامل. 
 • ال تدع المياه تتدفق عند الغسيل باليد ، ولكن اشطفها في الحوض أو الوعاء.

 
 

 اإلضاءة 
 • قم بتشغيل الضوء فقط عند الضرورة. 

 • استخدم مصابيح توفير الطاقة.
 • مستشعرات الحركة كبديل لإلضاءة الدائمة )على سبيل المثال في الليل( تنطفئ أضواء. 

 
 

 األجهزة اإللكترونية 
 • أغلق األجهزة تماًما وال تتركها في وضع االستعداد.  

 • عند شراء أجهزة جديدة ، تأكد من أنها اقتصادية وليست كبيرة بشكل غير ضروري. 

 

 الغسيل 
 • تجنب الغسيل المسبق. 

 • استخدم دائًما السعة الكاملة ألسطوانة الغسيل. 
 • اغسل بأدنى درجات حرارة ممكنة استخدم البرامج االقتصادية. 

 • الغسيل ، إن أمكن ، جفف في في الهواء الطلق.
 
 

 نحن متواجدون من أجلك كشريك في المنطقة. كل كيلو واط / ساعة مهم.
 الجميع مدعوون اآلن الستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة.  

تُظهر مقارنة كمية الغاز المستهلكة بالعام السابق أن اإلجراءات ذات فائدة كبيرة: في شهر حزيران من 
 هذا العام ، تم استخدام غاز أقل بمقدار الثلث عما كان عليه في عام 2021.  

 يمكن للجميع المساهمة في توفير الطاقة.  
 باستخدام الحيل البسيطة ، يمكنك استخدام كهرباء ومياه ساخنة وطاقة تدفئة أقل.

 
 

 لمزيد من المعاومات يمكنكم زيارة صفحتنا على االنترنت وشكراً لتعاونكم


