


 ترشيد إستهالك الطاقة

  مسئوليتنا جميعا

 معا نرشد الطاقة 

 خدمة أفضل..فاتورة أقل

يفضل فصل السخان و تشغيلة قبل 

 االحتياج  للماء الساخن بنصف ساعة

الفرن الكهربي من أكثر االجهزة إستهالكا 

 للطاقة يفضل إستخدامة عند الضرورة

االجهزة من الفيشة و ليس من لوفصلت 

 من إستهالك الطاقة% 10الريموت هنوفر 

    اكويهم و حاجة من أكثر جمع

 الحرارة من لالستفادة بعض مع

°  40اضبط درجة حرارة الغسالة علي

 و ياريت تشغلها لما تتملي

من % 80إستخدم لمبات ليد هتوفر 

 إستهالك االضاءة 

التوفير -الحماية  –لالستدامة   



ال للمصابيح 

 المتوهجة 
1 

النها تزيد الحرارة 

داخل المنزل واستبدلها 

 بلمبات الليد 

2 
5 

ضبط  6
التكييف علي 
درجة التقل 

 °  25عن 

اختيار سعة 
التكييف 
المناسبة 

نظرا الرتفاع الحرارة  و تشغيل  لمساحة المكان 

 التكييف لفترات طويلة 

3 

الصيانة 
الدورية 
لجهاز 
 التكييف

لمنع دخول الهواء 

 الساخن

إحكام غلق 
الشبابيك  
 و االبواب 

4 

العازل  
  الحراري 

حيث انها تمنع تسرب 

 الحرارة



استخدم الكولمان للشرب لتقليل 

...      عدد مرات فتح الثالجة 

دا هيساعد علي خفض استهالكك 

 من الكهرباء 



اتعودي انك ترتبي الحاجة اللي جوة الثالجة 

عشان تكون عملية إدخال و إخراج الحاجة 

 أكثر سهولة و سرعة



حاولي تملي الغسالة بكامل 

حمولتها قبل ما تشغليها الن 

كمية الكهرباء المستهلكة 

 واحده







1 2 3 

 من مميزات اللمبات الليد

% 80توفر أكثر من 

 من الطاقة الكهربائية

منة ال تحتوي علي أ

 الزئبق الضار 

تميز االلوان 

 بدرجة كبيرة 

4 

توزيع منتظم لالضاءة 

 غير مؤذي للعين

5 

عمر التشغيل من     

 سنوات 5 – 3

6 

ال تسبب حرارة للمكان 

 المحيط بها



اتعودي متستخدميش دورة التجفيف 

في غسالة االطباق افصلي الغسالة 

قبلها و افتحي الباب بتاعها و سيبي 

 الهواء هو اللي يجفف









اغلق االبواب و الشبابيك اثناء تشغيل التكييف 

° 25عن التقل درجة حرارة علي اضبطه و 

 كتير في الفاتورة هتفرق 







 (وات)الحمل التقريبي  االجهزة 

 27 - 4 مصابيح الليد

  27 – 11 مصابيح موفرة 

     60-20  مصابيح فلورسنت

 100 - 25 مصابيح

 (وات)الحمل التقريبي  االجهزة 

 500 خالط متعدد المهام 

 2000 فرن كهربي

 1000 غسالة مالبس 

 1000 غسالة اطباق

 1500 - 1000 بوتاجاز كهربائي

 2100 – 800 مكنسة كهربائية



 (وات)الحمل التقريبي  االجهزة 

 500 – 150 ثالجة 

   2400 - 100  (سبليت/نافذة) مكيف

 100 – 60 مروحة

 1166 ديب فريزر

 150 - 80 شفاط

 (وات)الحمل التقريبي  االجهزة 

 1200 -1000 مكواة

 1500 -1000 سخان كهربي 

 2000 – 1000 مدفأة غرفة 

 3000 - 1500 غالية مياه



 (وات)الحمل التقريبي  االجهزة 

 200 كمبيوتر مكتب 

 200 – 100 محمول  كمبيوتر

 750 طابعة 

 احسب استهالكك

 (وات)الحمل التقريبي  االجهزة 

 LCD  200 تليفزيون

 250 – 200 تليفزيون

 325 تليفزيون بالزما

 30 ريسيفر

 400 راديو



قيمة استهالك الشريحة سعر الشريحة شرائح االستهالك

جنيةك.و.س / قرشك.و.س/ شهر

110 من 0 - 150

190 من 51 - 2100

21.50 من 0 - 3200

420 من 201 - 4350

550 من 351 - 5650

950 من 651- 61000

950 من صفرالكثرمن  71000

قيمة استهالك الشريحة سعر الشريحة شرائح االستهالك

جنيةقرش / ك.و.سك.و.س/ شهر

350 من 0 - 1100

690 من 0 - 2600

960 من 601 - 31000

960 من صفرالكثرمن  71000

االستخذمات التجارية

عذد الكيلى واتم

حساب قيمة االستهالك في فاتورة الكهرباء

عذد الكيلى واتم

االستخذمات المنزلية 


