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 عزيزتي المستأجرة  

 وعزيزي المستأجر، 

 

 الغاز،   وخاصة  الطاقة،  أسعار   ارتفعت   الماضي، الخريف   منذ 

  غلى ثمنًا أ  والكهرباء   والفحم البترول   أصبح  كما .  كبير   بشكل 

حدوث  على المدى القصير ليس من المتوقع حاليًا . ملحوظ بشكل

  لخفض الوحيدة  الطريقةلذا ف ،في سوق الطاقة لألسعار انخفاض

 . االستهالك تقليل هي التكاليف

 

 تغييرات خالل من الطاقة  توفير كيفية حول نصائح لك نقدم أن نود

 وفي المرتفعة التكاليف تخفيف وبالتالي اليومية، حياتك في بسيطة

 .للبيئة في الحفاظ على المساعدة الوقت نفس

 الكهرباء 

   .- أمكن إن - تماًما اإللكترونية أجهزتك بإيقاف قم •

   قد يساعدك في. االستعداد وضع في األجهزة تترك وال

   مشترك كهربائي أو المقبس  في إضافي القيام بذلك مفتاح

 . للفصل قابل

 .م°7 حواليدرجة حرارة تبلغ  على  الثالجة اضبط •

 بسرعة.  واحرص على غلقه مفتوًحا الباب تترك ال: الثالجة •

 : قم بإذابة األطعمة المجمدة في الثالجة. الثالجة •

 بتبديد للسماح والجدار  الجهاز بين المسافة   على  حافظ: الثالجة •

 . المنبعثة الحرارة

سم  1 بسمكقم بإذابة الثلج بانتظام: طبقة من الثلج : التجميدحيز  •

 .لحيز التجميدتضاعف من استهالك الكهرباء 

 النصف فقط. من بدالً  بالكامل الغسالة  امأل:  الغسالة •

  لالستفادة من المشمسة األيام  في مالبسك اغسل  أمكن، إذا •

 . أفضل بشكل الغسيل وتجفيف الشمسية  الطاقة

  /  (االقتصادي البرنامج) توفير الطاقة برنامج استخدم:  الغسالة •

 .ال تستخدم الغسيل األولي  / درجة حرارة غسيل منخفضة 

 البرنامج) توفير الطاقة برنامج األطباق: استخدم  غسالة •

ال تستخدم   درجة حرارة غسيل منخفضة / / (االقتصادي

 . الغسيل األولي

 . النصف فقط من بدالً  بالكامل الغسالة امأل: األطباق  غسالة •

 .LED بمصابيح الهالوجين مصابيح استبدل: اإلضاءة •

 . الغياب حالة  في  الضوء  أغلق: اإلضاءة •

 .الشتاء  في أجهزة التدفئة  أو الصيف في المراوح استخدام تجنب •

  الحرارة من بدالً  تدوير الهواءوضع  قم بالخبز بواسطة :  الفرن •

 . الخبز حرارة درجة  لتقليل  السفلية/العلوية

 الكثير ستتسرب وإال الطهي، عند  الوعاء غطاء  استخدم: الموقد •

 . الحرارة من

 . من الماء فقط الالزمة: قم بغلي الكمية الغالية •

 .الطهي الماء لعملية لغلي  غالية استخدم •

  الضرورية : كي المالبس  الحاجة   حسب   المنزلية   األجهزة   استخدم  •

 . فقط   ة محدد أماكن    لتنظيف   الكهربائية   المكانس   استخدم   ، فقط 

 فئات كفاءة الطاقة الجيدة جًدا.  إلى  جديدة انتبه أجهزة شراء عند •

  



 رردداصموو ئفااددملاا عيیمج ككالهھتساا ةةءااررق ككنكميی :ةحيیصن
 للكل ةيیمقررلاا ككالهھتسالاا تتااددااددع ىلع  ةةررشابم ننخاسلاا ءاملاا

 ببلططتت يتلاا ننكامألاا ةفررعم ككنكميی ٬،ةقيیررططلاا ههذذهھبوو .اهھنم
 .ككلذذل ا قفوو كككالهھتساا مميیظظنتوو ةقاططلاا ننم اا رريیبك اا ررددق

االتددفئة  
 وومنن خاللل ضبطط .على كلل عنصرر تسخيینن ثررمووستاتت يیووجدد

 االططاقة منن االكثيیرر تووفيیرر على يیساعددكك ذذلكك االصحيیحة٬، ااإلعددااددااتت
:االتددفئة فتررةة أأثناء  
• !ااستخددمم االتددفئة بشكلل معتددلل   
• :ااألررقامم االمووجووددةة على االثررمووستاتت تعني   

❄ 1 2 3 4 5 

 مم°28 مم°24 مم°20 مم°16 مم°12 مم6°

• ددررجة ووااحددةة تووفرر مقدداارر ددررجة حررااررةة االغررفة االمنخفضة ب 
.االتددفئةحوواالي ستة بالمائة منن ططاقة   

• ددررجة  16 ألعلى منناالغررفف غيیرر االمستخددمة  تقمم بتددفئةال  
.غلقق أأبوواابب هھھھذذهه االغررففأأوو  
• لفتررةة ووجيیززةة ووبشكلل منتظظمم مع فتح  االغررفة تهھوويیة ااحررصص على 

.االثررمووستاتت االنوواافذذ على مصررااعيیهھا ووقمم بخفضض  
• حيیثث يیؤؤدديي ذذلكك إإلى تسرربب قددرر االنوواافذذ مائلة٬، ووال تقمم بالتهھوويیة  

.تباددلل االهھووااء اانخفاضضمنن االحررااررةة مع  كبيیرر  
• نن كفاءةة يیحست شأنهھمنن هھذذاا ف. قمم بتفرريیغ هھھھووااء االمددفأةة ووتنظظيیفهھا 

.االمددفأةة  
• .االمددفأةةنن كفاءةة يیحست شأنهھمنن هھذذاا ال تقمم بتعليیقق االمددفأةة أأوو سددهھھھا. ف   
• .االثررمووستاتتددررجة في حالة غيیابكك لفتررةة ططوويیلة٬، قمم بخفضض    
• .في االمنززلل مناسبة لفصلل االسنةااررتدِد مالبسس    
• .يیووفرر ططاقة االتددفئة ٬، فهھذذاافي االغررفف االهھووااء ررططووبة قمم بخفضض   
•  االستائرر االخاررجيیةوو وواالستائرر االددووااررةةاالستائرر  ااحررصص على غلقق 

إإلى حررااررةة اال مقدداارر أأقلل منن تسررببيیذذلكك٬، فب. على االنوواافذذ ليیًال 
.عبرر االنوواافذذاالخاررجج   

• .اافتح االستائرر أأثناء االنهھارر لالستفاددةة منن أأشعة االشمسس   
• .يیجفف بالخاررججإإذذاا أأمكنن٬، ااترركك االغسيیلل    

 

االماء االساخنن  
لتسخيینن لتحتاجج أأوو غسلل ااألططباقق  ااالغتساللميیاهه ااالستحمامم أأوو 

 بهھذذهه االططرريیقة. نتيیجة لذذلكك تستهھلكك االكثيیرر منن االططاقةبالتالي فهھي وو
:أأثناء ذذلكك يیمكنكك االتووفيیرر  

قللل منن ااستهھالكك االماء االساخنن منن خاللل ااالستحمامم لفتررةة  •
 منن عشرر أأرربع ددقائقق فقطط بددًال  لمددةة أأقصرر (على سبيیلل االمثالل

.أأثناء تنظظيیفف االجسمم بالصابووننأأغلقق االماء ووددقائقق).   
.ال تستحمم بماء شدديیدد االسخوونة •  
فمللء حووضض . ماء حووضض ااالستحمامم بالكامللااالستغناء عنن  •

 يیعاددلل٬، ووهھھھوو ما لترًراا 140 يیستهھلكك حوواالي ااالستحمامم بالكاملل
بسماعة ستحمامم ااال أأضعافف ااالستهھالكك في حالة خمسس حوواالي

.ددقائقق خمسس لمددةة ددشش مووفررةة  
.ااغسلل يیدديیكك بالماء االبارردد •  
.ال تغسلل ااألططباقق تحتت االماء االجارريي االدداافئ •  
.أأسنانكك غسللأأغلقق االصنبوورر عندد  •  
.ااالمتناعع عنن ترركك االماء االدداافئ يیتددفقق ددوونن ااستخدداامم •  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تحققق منن ااستهھالككك  
بتززوويیددكك بنظظررةة عامة على  SAGAمنذذ بدداايیة هھھھذذاا االعامم٬، تلتززمم 

االشهھرريي. لهھذذاا االغررضض٬، ااستخددمم بوواابة االمستأجرر  ككااستهھالك
. meineSAGA االخاصة بنا  

لتددفئة وواالماء منن اااالشهھرريي  ككهھھھنا يیمكنكك قررااءةة بيیاناتت ااستهھالك
بهھذذهه االططرريیقة وواالحصوولل على االقيیمم االمقاررنة. كذذلكك االساخنن وو

مقدداارر االططاقة االتي ووفررتهھا. ما عليیكك على شهھرريًیا  ططالععاااليیمكنكك 
www.meine.saga.hamburg ااإلنتررنتتمووقع سووىى االتسجيیلل   

 
 
 
 
 
 

SAGA Unternehmensgruppe  
meineSAGA 040 42666 666 • kontakt@meinesaga.hamburg  

www.saga.hamburg  
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