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كن أكثر ذكاًء في 
استخدامك للطاقة

توفير الطاقة

ال تقلق بشأن األشياء الصغيرة

 هناك الكثير من النصائح المتوفرة حول توفير الطاقة ولكن الكثير منها يتحدث عن األجهزة 
 التي ال تستهلك في الواقع الكثير من الطاقة. على سبيل المثال، شواحن الهاتف والغاليات والمحامص 

والطٌباخ كلها رخيصة جدًا للتشغيل. ال داٍع للقلق بشأن استخدامها.

 ركز على تقليل تكاليف األجهزة المكلفة - األشياء التي تقوم بالتدفئة والتبريد - السخان 
ومكيف الهواء والثالجة.

الخطوة الثالثة للتحكم في فاتورة الطاقة هي توفير األموال التي 
تنفقها على استخدام أجهزتك.

فيما يلي بعض النصائح السهلة حول كيفية تقليل ما تنفقه على 
الطاقة مع الحفاظ على الراحة في منزلك.

بدعم من



التدفئة والتبريد

نصائح التدفئة

نصائح التبريد

الثالجات

قم دائمًا بإيقاف التدفئة أو التبريد إذا لم تتواجد في  	
الغرفة أو عند مغادرتك المنزل. ال تدفع المال مقابل 

تدفئة أو تكييف الهواء الذي ال تستخدمه. من األسهل 
دائمًا إيقاف تشغيل التدفئة والتبريد ثم إعادة تشغيلهم 

مرة أخرى عندما تعود إلى المنزل.

أغلق األبواب لعزل المناطق التي ال تستخدمها في  	
منزلك. كلما كانت المساحة أصغر، كلما كانت التدفئة 

والتبريد أرخص. ستوفر وستظل أكثر راحة من خالل إغالق 
األبواب للحفاظ على التدفئة والتبريد في هذه الغرفة.

أغلق ستائرك للمساعدة في الحفاظ على الحرارة خالل  	
فصل الشتاء والوقاية من أشعة الشمس الدافئة في 

الصيف. 

حاول سد الفتحات حول األبواب والنوافذ. من السهل  	
القيام بذلك وسيجعل منزلك أكثر راحة.

هناك بعض األشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لتقليل 
المبلغ الذي تنفقه على تدفئة وتبريد منزلك. الخبر الجيد هو أنه 
ال ينبغي عليك المعاناة من البرد القارس في الشتاء ومن الحر 

الشديد في الصيف في سبيل توفير المال.

اضبط مكيف الهواء على 24 درجة لتوفير المال والراحة. 	
استخدم مروحة إذا كان لديك واحدة، خاصة أثناء الليل.  	

ستندهش من انخفاض تكلفة تبريد منزلك.
إذا كان لديك ستائر خارجية، اسدلها خالل فصل الصيف  	

لحمايتك من أشعة الشمس الحارة.

إذا كان لديك ثالجة أو مجمدة إضافية ال تحتوي على  	
الكثير بداخلها، فضع تلك األشياء في ثالجتك الرئيسية 

واطفئ الثالجة أو المجمدة الثانية إلى أن تحتاج إليها 
في المرة القادمة. ستساعد هذه الخطوة البسيطة في 

خفض تكاليف تشغيل الثالجة إلى النصف

اضبط السخان على 20 درجة. 	
إذا كنت ترتدي فقط قميص تي شيرت في المنزل، قم  	

بخفض درجة حرارة المدفأة أو حتى إطفائها. تذكر أن ارتداء 
سترة ال يكلف شيئًا.

إذا كان لديك مكيف هواء ذو   دورة عكسية )مكيف هواء  	
يسخن ويبرد(، فاستخدمه للتدفئة. فهو يستهلك طاقة 

أقل من المدافئ الكهربائية ويمكنه أن يساعدك على 
تقليل التكاليف. 

قم بصيانة سخان الغاز الخاص بك كل 3 سنوات إذا كان  	
لديك واحد. 

استخدم البطانيات الكهربائية بداًل من تشغيل التدفئة  	
طوال الليل. فهي أرخص بحوالي 20 مرة من المدفأة.

ال تستخدم قناني الغاز داخل منزلك
طباخ الغاز رخيص جًدا للتشغيل وأرخص بكثير من شراء قناني 

الغاز. ال تستخدم أبدًا أجهزة تعمل بقناني الغاز داخل منزلك حيث 
يمكن أن تتسبب بتراكم غازات أول أكسيد الكربون الخطرة للغاية.

لتحقيق الكفاءة واألمان، يرجى صيانة أجهزتك بانتظام بواسطة 
فني معتمد.


