
استهالك أقل
توفريأكرب

نصائح جيدة

 يقدم مركز استشارات املستهلكني يف برمين وموردي الطاقة واملنظامت

 البلدية واملستقلة األخرى املساعدة يف األسئلة املتعلقة بتوفري الطاقة.

 ميكن العثور عىل نبذة عن غالب عروض استشارات الطاقة املجانية يف

 والية برمين عىل
senkmit.de/energiesparen

فحص توفري الكهرباء

 يستهدف الفحص املجاين األرس ذات الدخل املنخفض، ويتضمن استشارة

 ميدانية مع تركيب وسائل مساعدة طارئة مجانية وإنشاء تقرير )يتم

 ذلك عىل موعدان(. ويتم تقديم املشورة بشأن موضوعات توفري الطاقة

وحامية املُناخ يف الحياة اليومية. مزيد من املعلومات عىل

stromspar-check.de

االستشارة يف برمين
  هاتف: 73-10 49 69 / 0421

stromspar-check@wabeq.de  

WaBeQ GmbH gemeinnützig + 

beks EnergieEffizienz GmbH

 

االستشارة يف برميرهافن
  هاتف: 580 26 94 30 / 0471 

أو 30 93 406
umweltscouts@foerderwerk- 

bremerhaven.de  

Förderwerk Bremerhaven gGmbH +  

beks EnergieEffizienz GmbH

عروض االستشارة حول البناء والتجديد

bremer-modernisieren.de/beratung

واآلن؟

إىل مزيد من النصائح وإىل هذه النرشة بعدة لغات

معلومات عن حملة استبدال الطاقة لوزارة االقتصاد وحامية الُمناخ عىل
energiewechsel.de

أقل - مستقبل أكرث ارشاًقا الكربون  ثاين أكسيد  انبعاثات 

 انبعاثات ثاين أكسيد الكربون أقل، مستقبل» – senkmit# تم إطالق حملة

 وهي وكالة حامية املُناخ ،(energiekonsens) أكرث ارشاقًا» من قبل وكالة

 غري الربحية لوالية برمين. نحن نقدم معلومات حول موضوعات حامية املُناخ

 الحالية يف واليتنا االتحادية، ونعد النصائح واملواضيع، ونتحدث إىل الجهات

 ونطور (Hanse- und Seestadt) الفاعلة املثرية يف هانزه وزيه شتات

 حمالت أخرى لجعل حامية املُناخ ملموسة عىل أرض الواقع. وتتلقى الدعم

 من عضوة مجلس الشيوخ لحامية املُناخ والبيئة والنقل، والتنمية الحرضية

واإلسكان، والتي تدعم حملتنا

بيانات االتصال

energiekonsens

وكالة حامية املُناخ غري الربحية

Am Wall 173 / 172

28195 Bremen

Telefon 0421 / 37 66 71-0 

senkmit@energiekonsens.de

 اآلن، قلل استهالك الطاقة والتكاليف وغازات
االحتباس الحراري الضارة – توفري بسيط

!واستثامر جيد 
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energiekonsens مرشوع تابع لوكالة 

نم لومم

 ةئيبلاو خانملا ةيامح نع خويشلا سلجم ةوضع

ناكسإلاو ةيرضحلا ةيمنتلاو لقنتلاو

senkmit.de/energiesparen

https://senkmit.de/energiesparen/
https://www.stromspar-check.de/
https://bremer-modernisieren.de/beratung
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Home/home.html
https://senkmit.de/energiesparen/


املواطنون األعزاء

يف والية برمين,

 يعد ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم أزمة املناخ من

 التحديات الرئيسية والحادة التي تقلق الكثري منكم.

 لكننا لسنا عاجزين: حيث ميكن للجميع تقديم

 مساهمة ملحوظة لتقليل انبعاثات ثاين أكسيد

 الكربون وتخفيض تكاليف الطاقة الخاصة بهم يف

 ذات الوقت. من خالل بعض التغيريات البسيطة يف

 السلوك اليومي ميكن توفري الكثري من الطاقة داخل

 املنزل. هذه املساهامت ال تساعد فقط عىل استقرار

  حالة العرض والتخفيف من عواقب ارتفاع األسعار،

أيًضا يحمي املُناخ

 سواءاً كنت صاحب منزل أو مستأجر - هناك العديد

.من التدابري التي ميكنك استخدامها بفعالية

 ويوضح لك هذا املنشور هذه التدابري الخاصة

 بالتعامل الرشيد مع الطاقة يف املنزل، والتي ميكنك

اتخاذها بدءاً من اليوم

 ميكنك العثور عىل املزيد من النصائح واملعلومات حول

 توفري الطاقة عىل املوقع اإللكرتوين لحملة حامية املناخ

:(energiekonsens) التي أطلقتها وكالة حامية املناخ

senkmit# – ثاين أكسيد الكربون أقل  ومستقبل أكرث 

  senkmit.de ارشاقاً عىل

 دعونا نتعامل معها مًعا اآلن - من أجل خفض

 تكاليف الطاقة، واملزيد من االستقاللية واملزيد من

حامية املناخ

،د. مايكه شايفر
 عضوة مجلس الشيوخ عن حامية املناخ والبيئة والتنقل

والتنمية الحرضية واإلسكان

التوفري الذيك

 ينشأ أكرث من ثلثي استهالك الطاقة يف املنزل من تدفئة الغرف. والثلث املتبقي

 ناتج عن تسخني املياه واستهالك الكهرباء. وميكن تقليل هذا االستهالك اقتصاديًا،

 ودون التنازل عن جودة الحياة - سواء من خالل تدابري قصرية األجل أو بتدابري

 لكل درجة حرارة أهمية: يؤدي تقليل درجة حرارة الغرفة مبقدار درجة واحدة

 فقط إىل خفض استهالك الطاقة املخصصة للتدفئة بنسبة تصل إىل ستة باملائة

 التهوية السليمة: أطفئ املدفئات وافتح النوافذ عىل مرصاعيها! التهوية الطبيعية

 عدة مرات يوميًا ملدة خمس إىل عرش دقائق تدخل هواًءا نقيًا، وتوفر املزيد من

طاقة التدفئة مقارنًة بوضعية اإلمالة الدامئة للنوافذ

 ترك مسافة مناسبة: ال تقم بتغطية املدفئات وصاممات الرثموستات باألثاث أو

الستائر حتى يتسنى لها العمل بكفاءة

 الصيانة الجيدة: دع رشكة متخصصة تقوم بفحص نظام التدفئة بانتظام.

 وبهذه الطريقة، ميكن تحسني اإلعدادات الفنية والكفاءة

 احتواء الحرارة: غالبًا ما يتم فقد الكثري من الحرارة عرب النوافذ و الجدران

 الخارجية والسقف. وهذه هي األماكن الذي يساعد فيها العزل ثم العزل

 ثم العزل

 التدفئة الخرضاء: املضخة الحرارية تحقق لك استقالالً عن الغاز والبرتول -

 وهي واحدة من أكرث طرق التدفئة الصديقة للمناخ

التدفئة

 اخرت برنامج أقل: غالبًا ما تكون درجة الحرارة 30 درجة مئوية كافية لغسيل املالبس

 املتسخة بشكل عادي. وباملقارنة مع دورة الغسيل )للغساالت األوتوماتيك( عند 40

درجة مئوية، ميكن توفري ما يصل إىل 40 باملائة من الكهرباء

 افصل الكهرباء: تستهلك العديد من األجهزة يف املنزل الكهرباء حتى وهي يف وضع

 االستعداد. وميكن تجنب ذلك عن طريق فصل ما ال تحتاجه عن الكهرباء واستخدام

املشرتكات املزودة مبفاتيح غلق

 التربيد الذيك: توفر سبع درجات مئوية يف الثالجة و 18- درجة مئوية يف املجمد

)الفريزر( تربيًدا موثوقًا وموفرًا للطاقة. وال تنس إزالة الثلج من املجمد بانتظامالتوفري

الدائم: عند رشاء أجهزة كهربائية جديدة، يجب أن تنتبه دامئًا إىل 

(A)أفضل فئة كفاءة

 اآلفاق املشمسة: ميكنك توليد الكهرباء الخاصة بك باستخدام نظام الطاقة

 الكهروضوئية الخاص بك عىل السطح أو الرشفة

 الفرحة الساطعة: ميكن توفري الكثري من الطاقة عن طريق استبدال املصابيح

 املوفرة للطاقة LED املتوهجة القدمية ومصابيح الهالوجني مبصابيح

الكهرباء

 الُدوش بداًل من حوض االستحامم: ال يستخدم الُدش مياه أقل بنسبة 50 يف

املائة فحسب، بل يوفر أيًضا الكثري من الطاقة

 استخدم ماًءا بارداً: استخدم ماءاً بارداً لغسل يديك وتنظيف أسنانك و اخفض

درجة حرارة الُدش قليالً. هذا يوفر الطاقة املبذولة لتسخني املياه

 ال تفعل األشياء عىل مرتني: يجب دامئًا تحميل غساالت املالبس وغساالت

 الصحون بالكامل وتشغيلها يف الوضع االقتصادي. يستغرق هذا وقتًا أطول،

ولكنه يضمن استهالكًا أقل

 صنبور املياه يساعد يف التوفري أيًضا: من خالل تركيب صنابري مياه اقتصادية،

 ميكن بسهولة تقليل استهالك املياه والطاقة

 استخدام الحرارة الشمسية: يقوم النظام الحراري الشميس بتسخني املياه

 باستخدام طاقة الشمس

 أكرب. تساعد هذه املجموعة املخترصة من النصائح عىل توفري الطاقة برسعة

وتوفر معلومات عن االستثامرات طويلة األجل

 senkmit.de/energiesparen املزيد من اإلجراءات عىل 

توفري بسيط استثامر جيد

املاء

https://senkmit.de/
https://senkmit.de/energiesparen/

