
25 نصيحة حول 
ترشيد استخدام الطاقة

قوموا بتوفري الكهرباء والغاز يف منزلكم وكذا توفري 

املال مع الوزارة االتحادية لالقتصاد وحامية املناخ 

)BMWK(. لكل مساهمة قيمتها!



الدش وصنبور  8.   استبدال رأس 
املياه

إن رؤوس الدش املوفّرة للمياه مزّودة 
د ملعدل التدفق مام يستهلك مياه  مبحدِّ

أقل. وبذلك تعترب حالً "نظيفاً" يوفر نسبة 
تصل إىل 30 باملئة من تكاليف املياه 

الساخنة. أما بالنسبة للمطبخ فيساهم 
منظم التدفق املقتصد يف استخدام املياه 

الساخنة بشكل أكرث فعالية.

االستحامم فرتة  تقليل   .9
تستهلك مياه الدش الساخنة الكثري من 

الطاقة. إن تقليل مدة االستحامم مع 
خفض درجة حرارة املياه يوفر يف املياه 

والطاقة وكذا التكاليف. نصيحة بسيطة: 
ميكن إيقاف تدفق املياه حتى اإلنتهاء من 

استخدام الصابون عىل الجسم.

اليدين مبياه باردة 10. غسل 
يقوم الصابون بإزالة االتساخ دون الحاجة 

إىل مياه ساخنة. لذا ميكن استخدام مياه 
باردة لدى غسل اليدين.

عدم سد املساحة أمام املدفأة  .4
ال تحتاج املدفأة إىل الهواء بداخلها ولكن 
من حولها! يك تعمل بشكل موفر للطاقة 

يجب أال يتم تغطيتها. يجب إزالة األريكة 
أواملكتبة أو الستار من أمامها. يوفر ذلك 

ما يصل إىل 12 باملئة من الطاقة.

5.  تهوية أفضل من خالل نوافذ 
كامل بشكل  مفتوحة 

عندما يتم فتح النوافذ بوضعية اإلمالة 
يعرب ذلك مبثابة اإللقاء بتكاليف التدفئة 
حرفيا من النافذة. بالتايل تربد أيضا قطع 

األثاث بداخل الغرفة مام يحتاج إىل املزيد 
من الطاقة إلعادة تدفئتها. األفضل هو 

فتح النوافذ عىل مرصاعيها. قوموا بإطفاء 
التدفئة لفرتة وجيزة وافتحوا النوافذ بشكل 
كامل مع ترك األبواب الداخلية بني الغرف 

مفتوحة عىل بعضها ملدة خمس أو عرش 
دقائق.

العلوية  الغرفة  باب  6.  عزل 
القبو ومخزن 

إن رشائط العزل املستخدمة لسد الحواف 
السفىل لألبواب باإلضافة إىل الرشائط املرنة 

املانعة لترسيب الهواء وفرشاة الحافة 
السفىل للباب ال تكلف الكثري ونتائجها 

هائلة. ال سيام عندما يتعلق األمر بأبواب 
الغرف غري املدفأة يف املنزل واملتمثلة يف 

باب غرفة الخزين العلوية أو باب املخزن 
يف القبو أو حتى باب الشقة املطل عىل 

الدرج. برجاء االنتباه إىل النوافذ، خاصة يف 
البنايات القدمية، حيث ميكن ظهور بعض 

العقبات. ينصح يف هذه الحالة بتكليف 
عامل متخصصني.

األبواب 7.  غلق 
ميكن توفري 5 باملئة من تكاليف التدفئة 
لدى غلق األبواب بني الغرف. وتحديدا 

األبواب املطلة عىل املمرات والقبو والغرفة 
العلوية يجب غلقها بشكل دائم حتى ال 

يترسب الدفء إليها بال داع.

تستهلك املنازل الخاصة معظم الطاقة 
بغرض التدفئة )حوايل 71 باملئة(

وإعداد املياه الساخنة )15 باملئة(. وبالتايل 
تكُمن هنا أكرب فرص للتوفرييف الطاقة.

1.    إنقاص درجة حرارة واحدة
من أجل توفري الطاقة ال يجب أن تشعروا 

بالربد. يؤدي إنقاص درجة واحدة فقط 
إىل توفري ما يصل إىل 6 باملئة من الطاقة 

املستخدمة. ويعد باألخص النوم يف درجة 
حرارة منخفضة أفضل من الناحية الصحية.

حراري  منظم  2.  استخدام 
ذيك )ترموستات( 

من أجل توفري الطاقة ال يجب تساعد 
املنظامت الحرارية الذكية القابلة للربمجة 

عىل ضبط درجة حرارة الغرفة بشكل مثايل 
وكذا تشغيل املدفأة يف األوقات املرغوبة، 
حيث تجمع بني سهولة االستخدام وتوفري 

الطاقة. ميكن إعداد منظامت الحرارة 
الحديثة بسهولة من خالل استبدال صامم 

املدفأة القديم بطراز حديث.

املدفأة الهواء من  تفريغ   .3
هل تصدر املدفأة صوت قرقرة؟ إذا ال بد 

من تفريغ الهواء منها مبساعدة املفتاح 
املخصص لذلك. يستغرق تفريغ الهواء 

من املدفأة الواحدة حوايل خمس دقائق. 
ويعترب هذا الوقت استثامرا جيدا، حيث 
يوفر التفريغ بصفة منتظمة يف تكاليف 

التدفئة.

10 نصائح للتدفئة وإعداد 
المياة الساخنة بأثر سريع في 

توفير الطاقة

68 % توفري يف الطاقة  نسبة تصل إىل 
من  الساخنة  واملياه  للتدفئة  املستخدمة 

بسيطة. تدابري  تطبيق  خالل 

يرجع  املستهلكة  الطاقة  إجاميل  من 
املنزلية. عىل سبيل  االستخدامات  إىل 
 28 الصناعة  قطاع  يستهلك  املقارنة: 

.%31 % والنقل 

التدفئة وإعداد  الطاقة تستهلك يف   من 
املنازل. الساخنة يف  املياه 

 % 68

% 29
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األغراض األكثر 
للكهرباء استهالكا 

 في المنزل

تستهلك األجهزة املنزلية والرتفيهية الكبرية 
الجزء األكرب من الكهرباء يف املنزل. بعض 

األجهزة أصبح أكرثا توفريا ولكن البعض 
اآلخر أصبح لألسف أكرث إهدارا.

املروحة  استخدام سخانات  1.    عدم 
الكهربائية

ال تعترب سخانات املروحة الكهربائية بديال 
عن املدافئ التي تعمل بواسطة الغاز، 

وإمنا فخ من التكاليف الهائلة، حيث إنها 
ليست مصنعة للتدفئة عىل املدى الطويل. 

من أجل تقليل التكاليف الناجمة عن 
التدفئة بواسطة الغاز يفضل تدفئة الغرف 

التي تتواجدون بها فقط وخفض درجة 
التدفئة. حرارة 

األورويب  االتحاد  2.  االنتباه مللصق 
الطاقة لكفاءة 

من أجل توفري الطاقة ال يجب تساعد 
انتبهوا لدى رشاء األجهزة الكهربائية 

التلفزيونات والثالجات  الجديدة مثل 
وغساالت املالبس إىل فئة كفاءة الطاقة 

وفقا مللصق االتحاد األورويب للطاقة 
وقوموا باختيار حجم األجهزة املناسب 
لكم. نصيحة إضافية: تستهلك األجهزة 
الكهربائية الطاقة أيضا وهي يف وضع 
االستعداد. قوموا بإطفاء األجهزة ليال 
بالكامل عن طريق استخدام مشرتك 

كهربايئ.

الالبتوب  استخدام  األفضل  3.  من 
هل ميكن استخدام الالبتوب أثناء العمل 

من املنزل؟ فهو يستهلك طاقة أقل 
املكتبي. بالكمبيوتر  باملقارنة 

بشكل  وتجفيفها  املالبس  4.  غسل 
موفر

يكفي غسل املالبس عند درجة حرارة 40 
بدال من 60 مئوية بالنسبة للقطنيات أما 
بالنسبة لألنسجة الصناعية ميكن غسلها 
عند درجة حرارة 30 مئوية. استخدموا 
برامج الغسل املوفرة مع ملئ الغسالة 

بشكل كامل قبل تشغيلها. قوموا بعدها 
برتك املالبس عىل املنرش لتجف.

اإلضاءة حسب  5.   استخدام 
الحاجة

إن استبدال املصابيح القدمية ومصابيح 
الهالوجني مبصابيح LED  يوفر ما يصل 

إىل 80 باملئة من الكهرباء. قوموا بتشغيل 
اإلضاءة حيثام احتجتم إليها فقط. استغنوا 

عن أنوار الزينة يف املنزل والحديقة.

 7 6.   الثالجة: تكفي درجة حرارة 
مئوية

إن األجهزة الجديدة أصبحت ذات 
كفاءة عالية، حيث تستهلك نصف كمية 

الكهرباء. لكن غالبا ما تكون الثالجات 
مضبوطة عىل درجة باردة جدا. تكفي 

درجة حرارة 7 مئوية لتربيد املواد الغذائية 
بشكل جيد. أما بالنسبة لدرج التجميد 

فتكفي درجة حرارة 18- مئوية.

بشكل صديق  والخبز  7.  الطبخ 
للمناخ

لدى التسخني قوموا بوضع الغطاء عىل 
قدر الطهي وعند استخدام الفرن أطفئوه 

قبل االنتهاء من استخدامه بفرتة قليلة 
الستغالل الحرارة املتبقية بداخله. التخيل 

عن تسخني الفرن قبل استخدامه يوفر 
أيضا يف الكهرباء.

أفضل  األطباق  مغسلة  8.  استخدام 
اليدوي الغسيل  من 

تنظف مغسلة األطباق أفضل من الغسيل 
يدويا وتستهلك مياه أقل. واألكرث كفاءة يف 
االستهالك هو تشغيل الربنامج االقتصادي 

للمغسلة.

للمزيد من النصائح حول التوفري يف الطاقة يرجى 
االطالع عىل الرابط التايل:

8 نصائح للكشف عن األغراض 

www.energiewechsel.de/
energiesparen

للكهرباء األكثر استهالكا 

http://www.energiewechsel.de/energiesparen
http://www.energiewechsel.de/energiesparen


هكذا ندعم املشاريع اإلصالحية:

.  من يبحث عن مدخل مناسب لرتشيد 
استخدام الطاقة عليه باللجوء إيل مركز 
تقديم استشارات الطاقة للمستهلكني. 

عندما يتعلق األمر بخفض تكاليف الكهرباء 
أو التدفئة أو تبطني املنزل بالعزل الحراري 

أو استخدام مصادر الطاقة 

.  املتجددة تكون االستشارات املقدمة 
مدعومة من الوزارة االتحادية لالقتصاد 

وحامية املناخ )BMWK( وبالتايل إىل حد 
كبري مجانية. أما بالنسبة لألرس محدودة 
الدخل فتقدم لهم االستشارات باملجان.

.  يقدم لكم برنامج دعم الحكومة االتحادية 
الستشارات الطاقة الخاصة باملباين السكنية 
استشارات تخص الطاقة لديكم يف منزلكم 

مع وضع خطة عمل لإلصالحات خاصة بكم. 
يصل الدعم إىل مبلغ قدره 1700 يورو.

 .  يقدم لكم برنامج دعم الحكومة االتحادية 
للمباين ذات الكفاءة يف الطاقة- التدابري 

الفردية دعام ماليا إلجراء اإلصالحات. تصل 
املبالغ املقدمة للدعم إىل 60 ألف يورو 

للوحدة السكنية الواحدة.

20% توفري من خالل تركيب  حوايل 
 نوافذ وأبواب جديدة 

% 20 

80% استهالك طاقة أقل بفضل  حوايل 
الحديثة التدفئة  نظم  مضخات 

% 80 

60 ألف يورو الدعم املقدم  يصل إىل 
لالقتصاد  االتحادية  الوزارة  قبل  من 
املتعلقة  لإلصالحات  املناخ  وحامية 

السكنية  للوحدة  وذلك  الطاقة  باستهالك 
الواحدة.

60000

وعزلها األنابيب  تبطني   .1
قليل من الجهد يسفر عن نتائج مذهلة: 

ميكن تبطني أنابيب التدفئة واملياه 
الساخنة وخالطات املياه الساخنة 

والصاممات وعزلها بشكل الحق مام مينع 
هدر الطاقة لكل مرت.

وأسقف  العلوية  األسقف  2.  تبطني 
لقبو ا

نفس اليشء بالنسبة ألسقف الغرف 
العلوية وأسقف القبو. وغالبا ما ميكن ألي 
شخص تركيب مواد التبطني العازلة بنفسه.

للمدافئ  الهيدرولييك  التوازن   .3
عندما ال يكفي تفريغ الهواء من املدفأة 
يستطيع التوازن الهيدرولييك الذي يقوم 
بإعداده عامل متخصصون توزيع الدفء 

مجددا بشكل متساٍو يف املبنى.

التدفئة نظم  مضخات  تجديد   .4
إنها ال تصدر الدفئ فحسب، بل إنها 

تستهلك كهرباء أيضا. تستهلك مضخة 
تدفئة حديثة حوايل 80 باملئة طاقة أقل، 

حيث يعود هذا االستثامر بالنفع عىل 
الفور.

نصائح لتوفري الطاقة من املمكن تطبيقها بأنفسكم أو مبساعدة 
عامل متخصصني

للطاقة موفرة  ونوافذ  أبواب   .5
ميكن تقليل تكاليف استهالك الطاقة 

بنسبة 20 باملئة لدي تركيب نوافذ وأبواب 
ال تهدر يف الطاقة. من املهم وضع البناية 

بالكامل يف عني االعتبار واتخاذ جميع 
الخطوات اإلصالحية بالتنسيق مع اآلخرين. 

تساعد االستشارات الخاصة بالطاقة يف 
هذا الشأن.

الطاقة  مصادر  بواسطة  6.  التدفئة 
املتجددة

ميكن التخيل عن كل من الغاز الطبيعي 
وزيت التدفئة من خالل استبدالهام 
باملضخات الحرارية أوغاليات الكتل 

الحيوية. وبذلك تتم التدفئة بشكل صديق 
أيضا. للبيئة 

الشمسية  الطاقة  7.  استخدام 
املياه لتسخني  الحرارية 

إن نظم الطاقة الشمسية الحرارية تغطي 
توليد املياه الساخنة أيضا. عندما ال تسطع 
الشمس ميكن استخدام املياه الساخنة من 

الخزان الخاص بها.

7  نصائح لإلصالحات داخل 
 )BMWK( خانملا ةيامحو داصتقالل

 ةيداحتالا ةرازولا اهمدقت معد جمارب

العقارات الملك



للمزيد من املعلومات يرجى زيارة 
املوقع التايل:   

www.energiewechsel.de

بيانات النارش

النارش 

)BMWK( الوزارة االتحادية لالقتصاد وحماية المناخ

التحديث األخري

آب/ أغسطس 2022

هذا اإلصدار متوفر حصريا كملف قابل للتحميل.
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الخدمة املركزية لطلب إصدارات الحكومة االتحادية:

عنوان البريد اإللكتروني: 

رقم الهاتف: +49 30 182722721

رقم الفاكس للطلبات: +49 30 18102722721

أنتج هذا اإلصدار من الوزارة االتحادية لالقتصاد وحماية المناخ في 

إطار أنشطة العالقات العامة. يتم توزيع اإلصدار مجانيا وهو ليس 

للبيع. كما ال يسمح باستخدامه من قبل أحزاب أو مجموعات سياسية 

ألغراض الحمالت االنتخابية.

بالتعاون مع مركز تقديم 

للمستهلكني الطاقة  استشارات 

http://www.energiewechsel.de
https://www.facebook.com/BMWK
https://www.youtube.com/user/wirtschaftspolitik
https://twitter.com/BMWK
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQF3Mnc0ZQETAgAAAYRmgNzAMDj5N2MO8HqlczmICfchUiQoIMzouc9cL1TEhDosy7n5Up0thnJ6v0vSRkpt7ZXcDj30wD5gyRJ6GYkTprd1VR37gUaKf3C-NTEgBaQ8Sw7rEAg=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fde.linkedin.com%2Fcompany%2Fbmwk
https://www.instagram.com/bmwk_bund/
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