�إ�ستهالك الطاقة
واملياه
يف كل �ش��قة ب�أملاني��ا ق�س��اطل تزوده��ا باملي��اه وكاب�لات تغذيه��ا بالكهرب��اء ،ويف بع���ض
املن��ازل �أي�ض��ا موا�س�ير تزوده��ا بالغ��از .وم��ن الأف�ضل لدى �إ�س��تالم ال�ش��قة الطل��ب اىل امل�ؤجر
ان ير�ش��دك اىل حيث توجد هذه الروابط والتو�صيالت� .إطرح ا�س��ئلتك �إذا �ش��عرت بوجود �أ�ش��ياء
غري وا�ضحة.

�إ�ستهالك الطاقة
يقا���س �إ�س��تهالك الكهرباء يف امل�س��كن بوا�س��طة �س��اعة قيا���س التيار الكهربائي .و�إليك �أمثلة
عل��ى �أجه��زة ت�س��تهلك كمي��ة كب�يرة م��ن الكهرب��اء� :س��خانات املي��اه �أو �أجهزة حت�ض�ير املياه
ال�س��اخنة يف املطب��خ �أو يف احلم��ام.

ت�سجيل عداد الكهرباء ب�إ�سمك

• لدى �إنتقالك اىل ال�شقة :قم بقراءة العداد احلايل ،وبتدوين ما ُيظهره العداد من �إ�ستهالك.
• تغذيتك بالطاقة الكهربائية متاحة لك ب�شكل �أوتوماتيكي من مورد الكهرباء املحلي.
• يقوم مورد الكهرباء بتقدير �إ�ستهالك الكهرباء على �أ�سا�س (كيلوواط �ساعة) ويحدد
مبلغ ًا �شهري ًا يتعني عليك دفعه.
• يتم الدفع �شهري ًا بال�سحب مبا�رشة من ح�سابك امل�رصيف.
• هذه التكاليف ت�ضاف �إىل الإيجار الدايفء لل�سكن.
• راقب ا�ستهالك الطاقة اخلا�صة بك.
م��رة واح��دة يف ال�س��نة تت��م ق��راءة الع��داد ويج��ري ح�س��م املبال��غ املدفوع��ة �ش��هريا م��ن كمي��ة
الإ�س��تهالك .ف��اذا ج��اءت اك�ثر م��ن املق��در ،بتوج��ب علي��ك ت�س��ديد دفع��ة �إ�ضافي��ة ،ام��ا �إذا جاء
الإ�س��تهالك �أق��ل م��ن املق��در ف ُيع��اد اليك املبلغ الفائ�ض ال��ذي دفعته ،ثم يت��م تخفي�ض املعدل
ال�ش��هري ال��ذي �س��تدفعه يف ال�س��نة املقبلة.

بيانات االت�صال مبورد الكهرباء

�صندوق الكهرباء
مالحظــــــــة

يف حال��ة الط��وارئ �أو �أثن��اء القي��ام بعم��ل كهربائ��ي (�إ�س��تبدال ملب��ة مث�لا)،
يج��ب قط��ع التي��ار الكهربائي وذل��ك بنزع ال�صم��ام العائد للخ��ط الكهربائي يف
ال�صن��دوق املحت��وي عل��ى �صمام��ات توزي��ع الطاق��ة.
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اطفئ النور
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قاعدة عامة ،هناك لكل غرفة
�صمام �أمان واحد على الأقل
لقطع التيار عنها.

�أدخل اللمبة يف مو�ضعها

�إ�ستهالك الطاقة واملياه
ن�صيحة للإقت�صاد يف �إ�ستهالك الطاقة:

• اللمبات ذات ال�صمامات الثنائية (ديود) �أي (ليد) ت�ستهلك طاقة �أقل بكثري من
	امل�صابيح املتوهجة �أي (اللمبات) العادية.
• �إقطع التيار عن التلفزيون ،وعن الكمبيوتر ،وغريها من الأجهزة الإلكرتونية ب�شكل
كامل لأنها ت�ستهلك طاقة حتى �إذا تركتها يف و�ضع اال�ستعداد.
• �أثناء الطهي ،ميكنك الإقت�صاد يف �إ�ستهالك الطاقة بو�ضع غطاء الوعاء فوقه� .ضع
درجة احلرارة على م�ستوى منخف�ض ،هكذا يحافظ الغطاء على حرارة الوعاء،
وينطبق هذا �أي�ضا على الطهي على موقد الغاز.

�إ�ستهالك الغاز

�إ�ستهالك املياه

�أمثل��ة عل��ى �أجه��زة منزلي��ة ت�س��تهلك الغ��از� ،إنه��ا �أف��ران الغ��از �أو • يت��م ق��راءة �إ�س��تهالك املي��اه م��رة واح��دة يف ال�س��نة جلمي��ع من��ازل
ال�س��خانات العامل��ة عل��ى الغ��از� ،أو الت��ي ت�س��تخدم لتح�ض�ير امل��اء
املبنى ويجري توزيع التكاليف على امل�ست�أجرين.
ال�س��اخن �أكان للإ�س��تخدام و� /أو للتدفئ��ة� .أم��ا قيا���س �إ�س��تهالك • وهناك يف بع�ض ال�ش��قق عدادات مياه منف�صلة ،بحيث ميكن حتديد
امل�س��ت�أجر للغ��از فيج��ري ع�بر ع��داد الغ��از.
	�إ�ستهالك املياه ب�شكل فردي.
• عند �إ�ستالمك ال�شقة ،يجب تدوين الإ�ستهالك املبني يف العداد.

ت�سجيل عداد الغاز

• عن��د ت�س�لُّم ال�ش��قة :تتم ق��راءة العداد احل��ايل وتدوين الإ�س��تهالك الذي
و�صل اليه.
ورد للغاز.
• قم ب�إختيار ُم ِّ
• �س��جل �إ�س��مك وعدادك لدى ُمورد الغاز هذا �إما عرب الإنرتنت �أو خطيا
بتعبئة طلب ت�سجيل.
		
• يقوم ُمورد الغاز بتقدير �إ�ستهالك الغاز (كيلوواط � /ساعة)
ويح��دد املبل��غ املتوج��ب دفع��ه �ش��هريا.
• يتم الدفع �ش��هريا بوا�س��طة ال�س��حب مبا��شرة من ح�س��ابك اخلا�ص.
• هذه التكاليف تن�ش�أ كمبلغ �إ�ضايف عالوة على الإيجار.
• يجب عليك مراقبة �إ�ستهالكك للغاز كي ال تزداد تكاليفك دون مربر.
• يت��م م��رة واح��دة يف ال�س��نة ق��راءة عداد الغ��از ويجري ح�س��م املبالغ
املدفوعة �ش��هري ًا من كمية الإ�س��تهالك فاذا جاءت �أكرث من املقدر
عليك ت�س��ديد دفعة �إ�ضافية �أما �إذا جاء الإ�س��تهالك �أقل من املقدر
ف ُيع��اد الي��ك املبل��غ الفائ���ض ال��ذي دفعت��ه ،ويت��م تخفي���ض مبال��غ
مدفوعاتك ال�شهرية لل�سنة املقبلة.

ن�صائح تتعلق ب�إ�ستهالك املياه:

• �إقت�صد ب�شكل خا�ص ب�إ�ستخدام املاء الدافىء� .إغ�سل ال�صحون
يف احلو���ض بامل��اء ال�س��اخن .جالي��ات ال�صح��ون ت�س��تهلك
	القلي��ل من املاء �إذا مت ت�ش��غيلها عل��ى برنامج توفري الطاقة.
• ي�س��تهلك التحم��م حت��ت الدو���ش م� ً�اء �أق��ل من الإ�س��تحمام يف
حو�ض املغط�س.
• الغ�س��يل الع��ادي الإت�س��اخ ميك��ن غ�س��له يف الغ�س��الة دون
اوليا.
غ�سله دوراً ً

بيانات الإت�صال خا�صة ُمورد الغاز

AKADEMIE
�إ ب ز ـ مركز التعليم الأوروبي للإ�سكان والعقارات ـ م�ؤ�س�سة غري ربحية

EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft – gemeinnützige Stiftung | Springorumallee 20 | D-44795 Bochum | Tel.: 0234 9447-575 | akademie@e-b-z.de

