
نصائح سهلة التنفيذ لتوفير المال والطاقة
في فصل الصيف

حّدد درجة مكّيف الهواء لديك بما بين 23 و26 
درجة مئوية. واألفضل من ذلك هو استخدام 
مراوح بدالً من مكّيفات الهواء – أو معها – 

لتوزيع الهواء البارد بدرجة أكبر.
أغلق الستائر والبرادي خالل النهار.

افتح النوافذ في الليل عندما تنخفض درجة 
الحرارة وذلك للمساعدة في إخراج الهواء الساخن.

افحص بّرادك للتأّكد من كفاءة عمله – ال 
تضع فيه أشياء أكثر من طاقته.

في فصل الشتاء 
حّدد درجة جهاز التدفئة لديك بما 

بين 18 و21 درجة مئوية. أن كل درجة 
إضافية يمكن أن تزيد فاتورة التدفئة 

التي تتلقاها بنسبة 15 بالمائة.
أغلق الستائر والبرادي واألبواب.

أطفئ بّرادك الثاني.
البس ثياباً تؤّمن لك مزيداً من الدفء. 

 للمزيد من المعلومات 
ُزر الموقع

environment.nsw.gov.au
savepower.nsw.gov.au
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خط البيئة 555 131
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في أي وقت
أطفئ أضواء الغرفة عندما ال يكون فيها أحد.

أبدل المصابيح القديمة في منزلك 
بمصابيح ضوء الفلورسنت المرصوص أو 

 .LED مصابيح
أطفئ األجهزة الكهربائية من مأخذ الكهرباء 
في الحائط. إذ أنه حتى أجهزة شحن الهواتف 

والبطاريات تستمر في استهالك الكهرباء 
عندما تُترك بدون إطفاء.

عند إبدال أحد األجهزة الكهربائية، كالبّراد مثالً 
أو التلفاز، أو عندما تذهب لشراء جهاز جديد 

ابحث عن ملصقة درجة كفاءة الكهرباء – كّلما 
كان عدد النجوم أكبر كان االستهالك أفضل.   للمزيد من المعلومات عن 

توفير الكهرباء في المنزل زُر 
الموقع   

savepower.nsw.gov.au

نصائح سهلة التنفيذ لتوفير المال والطاقة

نصائح سهلة التنفيذ 
لتوفري الطاقة يف املنزل

نصائح سهلة التنفيذ 
لتوفري الطاقة يف املنزل

 أطفئ األجهزة الكهربائية من 
مأخذ الكهرباء يف احلائط 



خطوات سهلة ميكنك اختاذها يف املنزل لتخفيض
 فواتري الكهرباء وتقليل تأثريك على بيئتنا.

في المطبخ
ال تستخدم جالية األطباق إاّل عندما تكون  �

مملؤة، واستخدم وضعية توفير الكهرباء 
واترك األطباق تجف في الهواء.

اطبخ في الميكروايف بدالً من الطّباخ أو  �
الفرن – إذ أن الميكروايف يستهلك كمية 

أقل من الكهرباء.
حّدد درجة حرارة بّرادك بما بين 3 و4 درجات  �

مئوية وثالجتك بما بين 15 و18 درجة 
مئوية تحت الصفر.

حافظ على نظافة طوق إغالق باب البّراد  �
وأبدله إذا صار مهترئاً.

حافظ على تهوية البّراد بما يتيح للهواء  �
االنسياب على جميع جوانبه.

استخدم أغطية القدور لإلسراع في  �
عملية الطبخ.

في غرفة الحّمام 
والمغسلة

اغسل المالبس بمياه باردة، فهي تنظف  �
بذات الدرجة.

انشر مالبسك كي تنشف بدالً من  �
استخدام النشافة الكهربائية.

رّكب مرشة دش تتمّيز بكفاءة استهالك  �
المياه وحّدد مدة الدش بدقائق معدودة 

– فذلك يقّلل من كمية المياه الساخنة 
التي تستهلكها.

أصلح الحنفيات التي تتسّرب منها المياه  �
بالتنقيط واعزل أنابيب المياه الساخنة.

في أماكن المعيشة
 أطفئ األضواء عندما تخرج من  �

إحدى الغرف.
أطفئ أجهزة التلفاز وأجهزة الترفيه  �

والحواسيب من مأخذ الكهرباء في 
الحائط عندما ال تكون قيد االستعمال 

– ال تتركها في وضعية »االنتظار«.
استخدم لوحة كهرباء مع مفتاح، مع  �

التأّكد من أنك تستطيع الوصول إليها.

خطوات سهلة ميكنك اختاذها يف املنزل لتخفيض
 فواتري الكهرباء وتقليل تأثريك على بيئتنا.

عندما تبحث لشراء 
أجهزة كهربائية في المرة 

القادمة، اختر الخيار 
الذكي واسأل نفسك:

ما هي الكلفة الفعلية 
التي سأتكّبدها لهذا 

الجهاز؟
السعر ليس كل شيء. 

تأّكد من تكاليف 
التشغيل قبل أن تشتري.

كّلما صُغر مجموع استهالك 
الطاقة قّل استهالك 

الجهاز للطاقة وأصبح 
تشغيله أرخص

المجموع 
الصغير معناه 

توفير أكبر

تأكدوا من تكاليف التشغيل قبل شراء أي أداة كهربائية جديدة:

لمزيد من المعلومات، زوروا
environment.nsw.gov.au/smarterchoice 

مزيٌد من 
النجوم، مزيٌد 

من التوفير
عندما تقارن بين 

منتجات بذات الحجم 
ابحث عن منتجات ذات 

عدد أكبر من النجوم 
ووّفر المال

smarterchoicecalculator.com.au زوروا  

http://environment.nsw.gov.au/smarterchoice

