
هناك استثناءان للقاعدة 
هاز جواثرموستات ينبغي أن تشغلماذا كان لديك-1

التدفئة على أعلى درجة، ومن ثمة تحكم بالحرارة 
ى و هذا ينطبق فقط عل.بواسطة الثرموستات فقط

.الغرفة التي بوجد بها الثرموستات
ال تكون العفن في نواحي الشقة التيماذا الحظت-2

.ارفعوا الحرارة! اتصلها التدفئة جيد

اقةأفضل عشرة نصائح لتوفير الط

ل تخفيض التكلفة ارتفعت تكلفة الغاز و التدفئة و الكهرباء بشكل كبير لذا ينبغي أن نستهلك الطاقة باعتدال من أج
.قدر االمكان، اليكم أهم عشرة نصائح للتوفير

1نصيحة 
عني رفع حرارة التدفئة في المنزل أمر باهظ وهذا ال ي

نزة أن تبرد في المنزل، ولكن يمكنك أن ترتدي ك
.صوفية بدال من ان تزيد حرارة التدفئة

ة دون ممكندنى درجة أننصح أن تشغل التدفئة على 
!أن تصل مرحلة التجمد

2نصيحة 

تجنبوا االستحمام لفترة طويلة ألنه مكلف جداً وحاولوا االكتفاء بخمس دقائق 

. استحمام في اليوم حتى توفروا نفقات الطاقة

لديكم أسئلة عن تعديل درجات الحرارة؟

ن االضروريمن الصمامات الحرارية و المنظم الحراري للغرفة راجعوا نشراتنا  

باك تعلم كيف تعمل هذه االجهزة و بإمكانك ان تسال اصدقائك وجيرانك او الس

(.عامل التمديدات الصحية)

من المهم أيضا أن ال ترفع حرارة التدفئة بسرعة مرة واحدة 

!ثم تطفئها عندما تسخن الغرفة

ة عليك أن تحافظ على درجة حرارة ثابتة للغرفة و القيام بعملي

درجة مئوية في 20اضبط جهاز التدفئة على . التدفئة التدريجية

درجة مئوية في غرفة النوم 18غرفة المعيشة و 

أثناء الليل وعندما 

يكون المنزل خاليا 

خفضوا التدفئة دون 

إطفائها

درجة 16اذا كانت درجة الحرارة في الخارج : مثال 

، حينها 3مئوية قم بضبط جهاز التدفئة على الرقم 

سيقوم جهاز التدفئة لديك بضبط الحرارة ما بين

درجة مئوية و من ثم يحافظ أوتوماتيكيا 20-21

. على درجة الحرارة هذه



كام النوافذ المكسورة او التي ال تغلق بإح-3نصيحة 
اذا كان زجاج النوافذ مكسورا او ان النوافذ ال تغلق 

.  ظةبإحكام، هذا من شانه ان يجعل تكلفة التدفئة باه
نفسك رجاًء قم باالتصال بإدارة المبنى او اصلح النافذة ب
وةً ألن و ال يجب ان تستخدموا البراغي إلغالق النوافذ عن

يمكنكم اغالق شقوق النوافذ. هذا تخريب للشقة
توفير ٌ : ىالتهوية المثلبالشريط الالصق ،  انظر نشرتنا  

لتكاليف التدفئة و تجنب ٌ للعفونة

4نصيحة 
لستائر ال يجب ان تسدوا اجهزة التدفئة بقطع االثاث وا
تضطر ألنها تحبس الحرارة باتجاه الجدار ونتيجًة لذلك

. لرفع حرارة الجهاز حتى تدفئ الغرفة

التهوية -5نصيحة 
بفتح يجب ان تقوموا بتهوية الغرفة جيدا، وال تكتفي

يا ال الن فتحها جزئ( مائلة نحو الخارج)النوافذ جزئياً 
 ً ا باإلضافة الى ان تركه. يسمح بدخول الهواء جيدا

الي مفتوحة جزئيا يزيد من جهد جهاز التدفئة وبالت
. التكلفة

6صيحة ن
الغرفة أكثر من وحدة تدفئة في نفسملنفرض ان لديك

طاقةالفةلحداها لكي توفر تكإلكنك ال تستخدم اال 

لها هذه ليست فكرة جيدة، يمكنك بالمقابل تشغي
او 3جميعا على حرارة منخفضة، قم بضبطها على الرقم

نأم، فيمكنكرقامأما اذا كان صمام الجهاز بدون أ. قلأ
.تديره حتى المنتصف

X X

7صيحة ن
نظام تدفئة على الغازماذا كان لديك

كنك يجب تنظيف وصيانة مدفئة الغاز سنويا وهذا يم
صيانة من التأكد بانها تعمل بشكٍل اقتصادي، كما ان ال

ة صياننظر نشرتناأ. هي جزء من واجباتك كمستأجر
مدافئ وسخانات الغاز

!تسرنا مساعدتك

ينبغي ان تقلعوا عن
هذه العادة بكل مكان 

في المنزل بما فيه 

.المرحاض والمطبخ

احرصوا دائما على 
فتح النوافذ على 
مصراعيها لبضع 
دقائق، ثم اغلقها 

انظر نشرتنا)بإحكام 
العفن توخيه 

.و إزالته
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سخان الكهرباء-9نصيحة 
سخان الكهرباء هو اكبر مستهلك للطاقة في منزلك،

60هذا الضبط يسخن الماء حتى )..(او(e)اضبطه على 
ليتراً 200درجة مئوية تقريباً واذا كان لديك سخان سعته 

.افراد تباعا دون ان يبرد الماء4فانه يكفي الستحمام 

م وجد بعض السخانات التي ال تحتوي منظتلسوء الحظ 
سخان لدرجة الحرارة ولكن يمكن لعامل التمديدات ان يفتح ال

انظر نشرتنا عن الماء . ويضبط درجة الحرارة من الداخل
.الساخن

والمجمداتالثالجاتضبط-10نصيحة
:جل التوفيرأليك بعض النصائح من إساعة في اليوم، 24تستهلك الثالجات كمية هائلة من الكهرباء ألنها تعمل 

ج وحدة تثليأوبثالجة واحدة ومجمدة واحدة واان تكتفواالعديد من الثالجات والمجمدات، حاولماذا كان لديك•
.خرى عن الكهرباءجميع الثالجات والمجمدات األواوتجميد مجتمعة، وافصل

.  ء وغير ضروريةمية كبيرة من الكهرباكألنها تستهلك ( سوبر فروست)دائما بفصل وظيفة التجميد السريع ومواق•
.(سويتش)رجواني او مفتاح أتكون موجودة في الثالجة على هيئة مصباح ةً عاد

الطعام نذا تعفإكثر، وعلى األ3او 2على الرقم يجب ضبطها ( كونترول)قرص تحكم تحتوي على مذا كانت ثالجتكإ•
الحرارة، لدرجاتذات تحكم رقميمما اذا كانت ثالجتكأ. ن الثالجة ال تعمل جيداأعلى درجات الحرارة تلك، هذا يعني 

درجة مئوية بالنسبة 16-سالبضبط علىلكثر بالنسبة للثالجة، اأ ال مئوية 8او 7الدرجة الحرارة على واضبطأ
.لقائيان درجة حرارة المجمدة تتعدل تالثالجة فقظ ألواثالجة مدمجة مع الثالجة، اضبطكمذا كان لديإ، وللمجمدة

توفير الكهرباء
على درجة حرارة إذا كنتم تعتمدون على الكهرباء للتدفئة، فهي أكبر مستهلك للطاقة في المنزل، لذا تنبغي المحافظة

(1كما هو موضح في الصفحة )منخفضة قدر المستطاع 

نصيحة عامة-8نصيحة 
.ال تستخدموا مدفئة الكهرباء لتوفير الغاز ألن الكهرباء أغلى بكثير من الغاز•
!  ع في الشقةحر الس: انضر نشرتنا عن كيفية التصرف اذا كان المنزل حارا جدا )ال تستخدموا مكيف الهواء صيفا •

(  ماذا نفعل؟
مودم االنترنت مثال جهاز التلفاز، االنوار في الغرف الخالية،)أطفئوا جميع االجهزة الكهربائية في حال عدم استخدامها •

..(  ليال، إلخ 

صورة لجهاز ذو ضابط حرارة رقمي

.الثالجات و المجمداتنظر نشرتنا عن أ

تحكم يدوي بدرجات الحرارةصورة جهاز ذو قرص


