
اإ�ستهالك الطاقة 
واملياه

يف كل �س��قة باأملاني��ا ق�س��اطل تزوده��ا باملي��اه وكاب��ات تغذيه��ا بالكهرب��اء، ويف بع���ض 
املن��ازل اأي�س��ا م�ا�س��ر تزوده��ا بالغ��از. وم��ن الأف�سل لدى اإ�س��تام ال�س��قة الطل��ب اىل امل�ؤجر 
ان ير�س��دك اىل حيث ت�جد هذه الروابط والت��سيات. اإطرح ا�س��ئلتك اإذا �س��عرت ب�ج�د اأ�س��ياء 

وا�سحة. غر 

يقا���ض اإ�س��تهاك الكهرباء يف امل�س��كن ب�ا�س��طة �س��اعة قيا���ض التيار الكهربائي. واإليك اأمثلة 
عل��ى اأجه��زة ت�س��تهلك كمي��ة كب��رة  م��ن الكهرب��اء: �س��خانات املي��اه اأو اأجهزة  حت�س��ر املياه 

ال�س��اخنة يف املطب��خ اأو يف احلم��ام.

ت�سجيل عداد الكهرباء باإ�سمك
لدى اإنتقالك اىل ال�سقة: قم بقراءة العداد احلايل، وبتدوين ما ُيظهره العداد من اإ�ستهاك.   •
تغذيتك بالطاقة الكهربائية متاحة لك ب�سكل اأوت�ماتيكي من م�رد الكهرباء املحلي.   •

يق�م م�رد الكهرباء بتقدير اإ�ستهاك الكهرباء على اأ�سا�ض )كيل�واط �ساعة( ويحدد   •
مبلغًا �سهريًا يتعني عليك دفعه.  

يتم الدفع �سهريًا بال�سحب مبا�رصة من ح�سابك امل�رصيف.  •
هذه التكاليف ت�ساف  اإىل الإيجار الدايفء لل�سكن.  •

راقب ا�ستهاك الطاقة اخلا�سة بك.  •
م��رة واح��دة يف ال�س��نة تت��م ق��راءة الع��داد ويج��ري ح�س��م املبال��غ املدف�ع��ة �س��هريا م��ن كمي��ة 
الإ�س��تهاك. ف��اذا ج��اءت اك��ر م��ن املق��در، بت�ج��ب علي��ك ت�س��ديد دفع��ة اإ�سافي��ة، ام��ا اإذا جاء 
الإ�س��تهاك اأق��ل م��ن املق��در فُيع��اد اليك املبلغ الفائ�ض ال��ذي دفعته، ثم يت��م تخفي�ض املعدل 

ال�س��هري ال��ذي �س��تدفعه يف ال�س��نة املقبلة.

اأدخل اللمبة يف مو�سعها 2اطفئ النور  1

قاعدة عامة، هناك لكل غرفة 
�سمام اأمان واحد على الأقل 

لقطع التيار عنها.

مالحظــــــــة
يف حال��ة الط���ارئ اأو اأثن��اء القي��ام بعم��ل كهربائ��ي )اإ�س��تبدال ملب��ة مث��ا(، 
يج��ب قط��ع التي��ار الكهربائي وذل��ك بنزع ال�سم��ام العائد للخ��ط الكهربائي يف 

ال�سن��دوق املحت���ي عل��ى �سمام��ات ت�زي��ع الطاق��ة.

بيانات الت�سال مب�رد الكهرباء

اإ�ستهالك الطاقة

�سندوق الكهرباء
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ن�سيحة لالإقت�ساد يف اإ�ستهالك الطاقة: 
�للمبات ذ�ت �ل�سمامات �لثنائية )ديود( �أي )ليد( ت�ستهلك طاقة �أقل بكثري من   •

�مل�سابيح �ملتوهجة �أي )�للمبات( �لعادية.  
�إقطع �لتيار عن  �لتلفزيون، وعن �لكمبيوتر، وغريها من �لأجهزة �لإلكرتونية ب�سكل   •

كامل لأنها ت�ستهلك طاقة حتى �إذ� تركتها يف و�سع �ل�ستعد�د.  
�أثناء �لطهي، ميكنك �لإقت�ساد يف �إ�ستهالك �لطاقة بو�سع غطاء �لوعاء فوقه. �سع   •

درجة �حلر�رة على م�ستوى منخف�ض، هكذ� يحافظ �لغطاء على حر�رة �لوعاء،   
وينطبق هذ� �أي�سا على �لطهي على موقد �لغاز.  

ن�سائح تتعلق باإ�ستهالك املياه: 
�إقت�سد ب�سكل خا�ض باإ�ستخد�م �ملاء �لد�فىء. �إغ�سل �ل�سحون  •

يف �حلو���ض بامل��اء �ل�س��اخن. جالي��ات �ل�سح��ون ت�س��تهلك    
�لقلي��ل من �ملاء �إذ� مت ت�س��غيلها عل��ى برنامج توفري �لطاقة.   
ي�س��تهلك �لتحم��م حت��ت �لدو���ض م��اًء �أق��ل من �لإ�س��تحمام يف   •

حو�ض �ملغط�ض.  
�لغ�س��يل �لع��ادي �لإت�س��اخ ميك��ن غ�س��له يف �لغ�س��الة دون   •

غ�سله دور�ً �وليًا.  

اإ�ستهالك املياهاإ�ستهالك الغاز

اأمثل��ة عل��ى اأجه��زة منزلي��ة ت�س��تهلك الغ��از، اإنه��ا اأف��ران الغ��از اأو 
ال�س��خانات العامل��ة عل��ى الغ��از، اأو الت��ي ت�س��تخدم لتح�س��ر امل��اء 
اإ�س��تهاك  اأم��ا قيا���ض  اأو للتدفئ��ة.  اأكان لاإ�س��تخدام و/  ال�س��اخن 

امل�س��تاأجر للغ��از فيج��ري ع��ر ع��داد  الغ��از.

ت�سجيل عداد الغاز
عن��د ت�س��لُّم ال�س��قة: تتم ق��راءة العداد احل��ايل وتدوين الإ�س��تهاك الذي   •

و�سل اليه.   
د للغاز.  قم باإختيار ُم�رِّ  •

�س��جل اإ�س��مك وعدادك لدى ُم�رد الغاز هذا اإما عر الإنرتنت اأو خطيا   •
بتعبئة طلب ت�سجيل.  

يق�م ُم�رد الغاز بتقدير اإ�ستهاك الغاز )كيل�واط / �ساعة(     •
ويح��دد املبل��غ املت�ج��ب دفع��ه �س��هريا. 

يتم الدفع �س��هريا ب�ا�س��طة ال�س��حب مبا���رصة من ح�س��ابك اخلا�ض.  •
هذه التكاليف تن�ساأ كمبلغ اإ�سايف عاوة على الإيجار.  •

يجب عليك مراقبة اإ�ستهاكك للغاز كي ل تزداد تكاليفك دون مرر.   •
يت��م م��رة واح��دة يف ال�س��نة ق��راءة عداد الغ��از ويجري ح�س��م املبالغ   •
املدف�عة �س��هريًا من كمية الإ�س��تهاك فاذا جاءت اأكر من املقدر   
عليك ت�س��ديد دفعة اإ�سافية اأما اإذا جاء الإ�س��تهاك اأقل من املقدر   
فُيع��اد الي��ك املبل��غ الفائ���ض ال��ذي دفعت��ه، ويت��م تخفي���ض مبال��غ   

مدف�عاتك ال�سهرية لل�سنة املقبلة.  

يت��م ق��راءة اإ�س��تهاك املي��اه م��رة واح��دة يف ال�س��نة جلمي��ع من��ازل   •
املبنى ويجري ت�زيع التكاليف على امل�ستاأجرين.  

وهناك يف بع�ض ال�س��قق عدادات مياه منف�سلة، بحيث ميكن حتديد   •
اإ�ستهاك املياه ب�سكل فردي.  

عند اإ�ستامك ال�سقة، يجب تدوين الإ�ستهاك املبني يف العداد.   •

بيانات الإت�سال خا�سة ُم�رد الغاز

اإ ب ز � مركز التعليم الأوروبي لاإ�سكان والعقارات � م�ؤ�س�سة غر ربحية


