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تعرف على المزيد هنا

مدينة بيلفلد

شبكة مرافق مدينة بيلفلد

الخط الساخن لتقديم المشورة بشأن اإلعانات االجتماعية وإعانة 
السكن وغير ذلك الكثير:

 الهاتف: 299-7800 (21 05) 
االثنين - الجمعة من الساعة 9:00 إلى الساعة 14:00

www.bielefeld.de/energie

ستجد على المواقع اإللكترونية لمدينة بيلفلد وشبكة مرافق مدينة بيلفلد نصائح وعروًضا 
 استشارية وإرشادات حول جميع جوانب الطاقة، التي نقوم بتحديثها بانتظام. 

اضغط هنا! سنبقيك على اطالع دائم عبر قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بنا.

Jahnplatz Nr. 5 مركز خدمة العمالء

Jahnplatz 5 · 33602 Bielefeld 
 االثنين - الجمعة من الساعة 9:00 إلى الساعة 18:00

 السبت من الساعة 10:00 إلى الساعة 16:00
 الهاتف: 55 51-15 (21 05) 

www.stadtwerke-bielefeld.de 
Kundenservice@stadtwerke-bielefeld.de

)Stadtwerke Bielefeld GmbH( شركة شبكة مرافق مدينة بيلفلد ذ.م.م

الخط الساخن المجاني 75 71 0800-100 

Schildescher Straße 16 · 33611 Bielefeld
www.stadtwerke-bielefeld.de/ichmachwasaus

 كن إيجابيًّا ووفِّر 
 الطاقة والتكاليف اآلن – 

باتباع هذه النصائح الفعالة لتوفير الطاقة
#ichmachwasaus

أصبح موضوع الطاقة أكثر حدةً من أي وقت مضى. ال عجب لذلك: فهناك عوامل مثل 
تغير المناخ جعلت التحول إلى الطاقات المتجددة أكثر إلحاًحا، باإلضافة إلى التغييرات 
التي سبَّبتها حرب أوكرانيا. والنتيجة: زيادات سريعة في األسعار، وتضخم ونقص في 

الغاز، ومخاوف بشأن تأمين اإلمداد بالطاقة. ما الذي علّي فعله؟ توفير الطاقة هو إحدى 
ضروريات الساعة.

تقف مدينة بيلفلد وشبكة مرافقها بجانبك في هذه األوقات الصعبة، وهما ملتزمتان بشكل 
واضح بمفهوم توفير الطاقة الشامل. وفي الوقت نفسه، نناشد جميع أسر مدينة بيلفلد: 

انضموا إلينا!

 نحن بجانبك –
معًا سنصبح أكثر 

إيجابيةً
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يمكنك باتباع هذه النصائح الـ 12 الموفرة للطاقة توفير ما يقرب من 1200 يورو * سنويًّا! 

النصيحة األولى: إذا خفضت درجة الحرارة في شقتك أو منزلك بمقدار 
1 درجة مئوية فقط، فستوفر بالفعل 6% من استهالكك للغاز. توصياتنا بشأن 
درجة حرارة الغرف المختلفة: الحمام 22-24 درجة مئوية، غرف المعيشة 

والعمل 20 درجة مئوية، المطبخ 18 درجة مئوية، غرف النوم والممرات من 
16 إلى 18 درجة مئوية.

التوفير: ما يصل إلى 110 يورو سنويًّا.

 النصيحة الثانية: يُرجى تفقد: هل المدفأة مهواة 
هل هي فارغة؟ هل المدفأة تعمل دائًما بأفضل كفاءة؟ من المفيد إحضار فني 

إصالح المدفأة إلعداد الضبط الهيدروليكي. بهذه الطريقة، يمكن تقليل استهالك 
الغاز بنسبة %15

هذا يوفر ما يصل إلى 280 يورو سنويًّا.

النصيحة الثالثة: يُعد أخذ دش أكثر توفيًرا للطاقة من االستحمام باستخدام 
البانيو، ولكن الوقت مهم. مثاًل إذا كنت تستحم اآلن لمدة 5 دقائق فقط بداًل من 

10، فإنك توفر 1.38 يورو في كل مرة. إذا كنت تستحم كل يوم،
فسيوفر هذا ما يصل إلى 500 يورو سنويًّا،

إذا كنت تستحم كل يومين،
فسيوفر هذا ما يصل إلى 250 يورو سنويًّا.

النصيحة الرابعة: توفر اإلضاءة إمكانية االدخار. نصيحتنا: استخدم 
مصابيح ثنائية باعثة للضوء LED. فهي ال تحتاج سوى 20% من الطاقة 
 الخاصة بالمصابيح المتوهجة المماثلة، وتتميز بعمر افتراضي أطول بكثير. 

إذا كان لديك حوالي 20 مصباًحا في منزلك وقمت بتحويلها جميعًا،
فيمكنك توفير ما يصل إلى 20 يورو سنويًّا.

النصيحة الخامسة: قم بتوصيل أجهزة التلفزيون، وأجهزة الكمبيوتر، 
 وأنظمة الصوت، ووحدات التحكم في األلعاب بمشتركات كهربائية قابلة للغلق،

وال تتركها في وضع االستعداد. هل الطابعات أو الماسحات الضوئية مغلقة 
حقًا؟ افصل دائًما شواحن الهواتف المحمولة، واألجهزة اللوحية، والكاميرات

التوفير في العام: ما يصل إلى 20 يورو سنويًّا.

النصيحة السادسة: موضوع الثالجة: يمكن التوفير بشكل فعال حتى بدون 
شراء جهاز ++A جديد. في معظم المنازل، يكون الجو بارًدا جدًّا أيًضا. إذا 

رفعت درجة تبريد الثالجة من 5 إلى 7 درجات مئوية، يمكنك توفير ما يصل 
إلى 15% من استهالك الطاقة.

هذا يوفر ما يصل إلى 10 يورو سنويًّا.

النصيحة السابعة: وكذلك الفريزر، ال يجب أن تكون درجة تبريده أكثر 
من -18 درجة مئوية، علًما بأن: كل درجة أقل في الغرفة تقلل من استهالك 
الطاقة في الثالجة أو الفريزر بحوالي 4%. بهذه الطريقة، ال يمكنك توفير 

تكاليف التدفئة فحسب، بل أيًضا تكاليف الكهرباء 
التي تصل إلى 10 يورو سنويًّا.

النصيحة الثامنة: تمثل غسالة الصحون أهمية قصوى للطاقة. تعمل 
برامج ECO والبرامج األوتوماتيكية لفترة طويلة، ولكنها موفرة للطاقة. 

من ناحية أخرى، يجب تجنب البرامج القصيرة والسريعة. إذا كانت غسالة 
األطباق تعمل في الغالب عند درجة حرارة أقصاها 55 درجة مئوية، فإن 

هذا يوفر ربع الطاقة
هذا يوفر ما يصل إلى 10 يورو سنويًّا.

النصيحة التاسعة: اترك الغطاء دائًما على الوعاء عند الطهي، وإال فإن 
موقدك سيستهلك ثالثة أضعاف الطاقة للتسخين. الطبخ بمياه أقل يوفر ما يصل 
إلى 60% من الكهرباء. نصيحة أخرى: يستهلك طهي المكرونة نصف كمية 

الكهرباء فقط إذا سخنت الماء في الغالية مسبقًا. التوفير باختصار:
التي تصل إلى 35 يورو سنويًّا.

النصيحة العاشرة: استخدم وظيفة التوزيع الحراري للفرن عند الخبز 
قدر اإلمكان. التسخين المسبق للفرن غير ضروري. يمكنك أيًضا استخدام 

الحرارة المتبقية من الموقد: ما عليك سوى إيقاف تشغيله قبل 10 دقائق من 
نهاية وقت الطهي - سيكون الكعك، أو الخبز، أو الطواجن جاهًزا. التوفير 

في تكاليف الكهرباء سنويًّا:
ما يصل إلى 50 يورو.

 النصيحة الحادية عشرة: تستهلك مجففات المالبس الكثير من الطاقة. 
يُعد التجفيف بالهواء أكثر توفيًرا من حيث استخدام الطاقة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، 
فيُرجى تدوير الغسيل جيًدا مسبقًا - ويفضل أن يكون ذلك عند 1200 دورة في 
الدقيقة - هذا يوفر ما يصل إلى 25% من الكهرباء. لتجنب أوقات التشغيل غير 
الضرورية، استخدم التحديد التلقائي للبرنامج. بهذه الطريقة يمكن توفير تكاليف 

الكهرباء سنويًّا 
بما يصل إلى 100 يورو.

النصيحة الثانية عشرة: عند غسيل المالبس: امأل الغسالة بالكامل دائًما. 
يستهلك نصفَا التعبئة 30% كهرباء أكثر من تعبئة واحدة كاملة. للحصول 

على نظافة عادية، تكون درجة حرارة الغسيل من 20 إلى 40 درجة مئوية 
كافية. توفر البرامج االقتصادية أيًضا الطاقة. بالنسبة إلى العائلة، يؤدي هذا 

إلى توفير في تكلفة الكهرباء
التي تصل إلى 100 يورو سنويًّا.

 * التوفير المحتمل في االثنتي عشرة نصيحة: 
 1.245 يورو )الذي يستحم كل يوم(
995 يورو )الذي يستحم كل يومين(

يمكن العثور على أسس حساب هذه النصائح على الرابط التالي 
www.stadtwerke-bielefeld.de/energiespartipps

هناك أشخاص يستهلكون كميات كبيرة من الطاقة، وهم غالبًا ما يتجنبون انتباهنا لذلك 
ويساهمون بشكل كبير في استهالكنا للطاقة. ستجد في الصفحتَين التاليتَين نصائح عملية 

يمكنك من خاللها توفير الطاقة على المدى الطويل.

لكن هذا ليس كل شيء. ستدعمك المدينة وشبكة مرافق مدينة بيلفلد في األسابيع واألشهر 
القادمة قواًل وفعاًل، باإلضافة إلى العديد من اإلجراءات - حتى نتمكن جميعًا من توفير 

الطاقة معًا. يشمل برنامجنا الترويجي:

  نصائح لتوفير الطاقة
   عروًضا ترويجية ذات جذب وتسهيالت

  تأجير أجهزة القياس 
  تعزيزات

  المشورة الفردية
  الدعم المالي

  المشورة بشأن التصوير الحراري
  خدمة الخط الساخن

 نحن ينبغي علينا
 ونرغب
 وسوف

نوفر الطاقة!
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