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إرشادات عامة في ترشيد الطاقة

 إن ما يمر به الوطن من ظروف صعبة يتطلب الترشيد في إستهالك الطاقة الكهربائية؛
وذلك من خالل إدارة إستخدام األجهزة الكهربائية وإطفاء غير الالزم منها وإستخدامها
بإدارة وحكمة ،وعدم تشغيلها في وقت واحد خصوصا في الفترة المسائية ما بين الساعة
السابعة مساءا والساعة العاشرة مساءا في فترة التوقيت الصيفي ،والفترة من الساعة
الخامسة مساءا إلى الثامنة مساءا في فترة التوقيت الشتوي؛ كل ذلك يسهم كثيرا في
تخفيض النفقات الرأسمالية والتشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية.
 تعاون معنا في الحد من اإلسراف في إستهالك الطاقة الكهربائية وذلك بإطفاء المصابيح
الكهربائية في الغرف التي ال يجلس فيها أحد ،وإطفاء األجهزة الكهربائية التي ال
تحتاجها .تذكر أخي المواطن أنك عندما تطفئ مصباحا ال تحتاجه فإنك تقدم لغيرك
فرصة لتشغيل جهاز ربما يكون في أمس الحاجة إليه.







حتى نستطيع تأمينك بالكهرباء الالزمة في حياتك اليومية فإن واجبك يدعوك إلى
الترشيد في اإلضاءة واستخدام المعدات الكهربائية.
في ظل هذه الظروف الراهنة ندعوك أخي المواطن إلى التوقف عن إنارة األسوار
والحدائق ففي ذلك توفير لنقودك ودعم لإلقتصاد الوطني.
إن اإلنارة المنخفضة في غرفة التلفزيون تخفض من البريق المؤذي للعين وتخفض
قيمة فاتورتك وتخدم اإلقتصاد الوطني.
حافظ على نظافة المصابيح الكهربائية ألن الغبار المتراكم يحجب النور فالمصباح
النظيف يعطي من اإلضاءة ضعفي ما يعطيه المصباح غير النظيف.
ليس من الضروري تشغيل الغسالة يوميا لغسل قطعة أو قطعتين في اليوم ،قم بتجميع
الغسيل وغسله في يوم واحد ففي ذلك توفير للنقود ألمور أكثر أهمية.
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إن تكرار فتح الثالجة يؤدي إلى خروج الهواء البارد منها مما يؤدي إلى زيادة إستهالك
الطاقة الكهربائية بال مبرر.
لتوفير نقودك وضمان سالمة بيتك يرجى التأكد من إطفاء المصابيح واألجهزة
الكهربائية قبل مغادرتك المنزل.
إذا كنت ال ترغب في مشاهدة برنامج تلفزيوني معين فاألفضل أن تطفئ جهاز
التلفزيون بدال من كتم الصوت فقط ،ألن إبقاء الجهاز شغاال يعني طاقة كهربائية
مهدورة كما يقلل من عمر الجهاز نفسه.
إن صيانة األجهزة الكهربائية يزيد في عمرها ويقلل من إستهالك الطاقة الكهربائية
فاالجهزة الجيدة تعمر أطول وتعمل بكفاءة أعلى وتستهلك أقل.
حاول الحصول على الماء الساخن من السخان الشمسي.
إستفد من شمس الصيف في تجفيف الغسيل ووفر الكهرباء التي تحتاج إليها في تشغيل
النشافة فتوفر على نفسك النقود وتساهم في توفير الطاقة.
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إرشادات في إستخدام األجهزة الكهربائية
أوالً :إرشادات لرفع كفاءة إستخدام الثالجة
للتوفير في الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل الثالجة ،يمكن إتباع اإلرشادات التالية-:
 .١قلل عدد مرات فتح الثالجة وحدد المطلوب منها قبل فتحها.
 .٢تأكد من تغطية األغذية المطبوخة والسوائل التي تطلق بخار الماء.
 .٣ال تضع الثالجة بالقرب من أي مصدر حراري أو تعرضها ألشعة الشمس.
 .٤إعمل الصيانة الدورية للثالجة إضافة إلى إغالق فتحات التهريب إن وجدت.
ّ .٥
نظف مكثف الثالجة (الشبك الخلفي) مرتين على األقل سنويا.
 .٦تأكد من صالحية موانع التسرب المطاطية حول باب الثالجة (الشبر) وأعمل على تنظيفه.
 .٧قم بتسييح األطعمة المجمدة عند إخراجها من المجمد بوضعها في الثالجة قبل إستخدامها
بمدة ألن ذلك يضيف برودتها إلى الثالجة.
 .٨تأكد من ترك مسافة كافية بين الثالجة والحائط إلتاحة الهواء لعمل التدوير وتبريد المكثف.
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ثانياً :إرشادات لرفع كفاءة إستخدام الغسالة
يمكنك تخفيض إستهالك الكهرباء الالزمة لتشغيل غسالة منزلك ،بإتباعك لإلرشادات التالية-:
 .١تجنب تشغيل الغسالة يوميا لغسل قطعة أو قطعتين فمن األفضل تجميع الغسيل وغسله مرة
واحدة.
 .٢ال تحمل الغسالة أكثر من الحمل المخصص لها ،وراعي أن يكون الماء متناسبا مع كمية
الغسيل.

ثالثاً :إرشادات لرفع كفاءة إستخدام المكواة الكهربائية
عند إستخدام المكواة الكهربائية ،يمكنك التوفير في الطاقة الالزمة لتشغيلها بإتباع اإلرشادات
التالية-:
 .١قم بعملية الكي خارج ساعات الذروة في النظام الكهربائي لتوفير الطاقة الكهربائية.
 .٢نظم عملية الكي بشكل إسبوعي وخاصة للكميات الكبيرة.
 .٣تجنب كيّ المالبس الرطبة واتركها كي تجف بضوء الشمس لتوفير الكهرباء في عملية
التنشيف.
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إرشادات عند الطهي
لتوفير الغاز المستهلك لعملية الطهي في المنازل ،يجب إتباع اإلرشادات التالية-:
 .١ضع الوعاء على عين الطباخ المناسبة له من حيث الحجم.
 .٢اسلق الخضار واللحوم بكميات مياه قليلة.
 .٣ال تفتح باب الفرن أثناء عملية الطهي إال عند الضرورة.
 .٤عند طهي اكثر من صنف في الفرن ،ضعها جميعا في آن واحد إن أمكن.

 .٥ال تنسى أعين الط ّباخ مشتعلة في حالة عدم إستخدامها.
 .٦إستخدم طناجر البخار ما أمكن ألنها تقلل من وقت الطهي.
 .٧أبقي الوعاء مغلق أثناء الطبخ قدر اإلمكان.
 .8تجنب ان ال تزيد فترة التسخين األولى للفرن عن خمسة دقائق.
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إرشادات في اإلنارة

 .١إستفد من ضوء النهار لإلنارة.
 .٢إستخدم المصابيح الفلورية (النيون) بدال من المصابيح التوهجية (اللمبات العادية) ألنها
تعطي شدة إضاءة أعلى بكثير من مثيالتها من المصابيح التوهجية.
 .٣إستخدم اللمبات الموفرة للطاقة؛ لتحصل على توفير بنسبة تصل إلى (  )٪ ٨٨من إستهالك
اإلنارة.
ّ .٤
نظف مصابيح اإلنارة بشكل دوري.
 .٥إعمل على إطفاء مصابيح الغرف غير المشغولة.
 .٦خفف إنارة األسوار والحدائق وح ّد من إستخدام الكشافات الكهربائية لإلنارة.
 .٧إستخدم ضابط الوقت للمصابيح الخارجية (األسوار) حتى ال تبقى مضاءة خالل النهار.
 .٨إستخدم اإلضاءة الموجهة بدال من اإلضاءة العامة.
 .٩تذكر عند طالء الجدران واألسقف وإختيار األثاث أن األلوان الفاتحة تعكس الضوء أما
األلوان القاتمة فتمتص الضوء.
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إرشادات في التكييف
عند حلول فصل الصيف تأكد مما يلي-:
 .١إضبط درجة الحرارة داخل المنزل على درجة  ٢٤درجة مئوية ،إذ أن كل درجة مئوية تقل
عن ذلك تؤدي إلى زيادة في كلفة الطاقة الكهربائية بنسبة ال تقل عن .%٧
 .٢إعمل على صيانة أجهزة التبريد وتنظيف الفالتر بشكل دوري ومنتظم.
 .٣أغلق الستائر لمنع دخول أشعة الشمس أثناء عمل جهاز التبريد.
 .٤إختر القدرة المناسبة لجهاز التكييف المناسب للمساحة المراد تبريدها.

عند حلول فصل الشتاء تأكد من إجراء عمليات الصيانة التالية-:
 .١إحرص على عمل صيانة جيدة لنظام التدفئة للتقليل من كمية السوالر المستهلك بنسبة تصل
إلى  %٥تقريبا؛ ويجب صيانة البويلر (الحارقة والمدخنة) مرة كل سنة على األقل.
 .٢عالج أي تسرب للمياه الساخنة من المواسير أو المضخة دون تأخير ،فتسرب المياه الساخنة
يؤدي إلى زيادة في إستهالك الطاقة الحرارية.
 .٣إعزل أنابيب التدفئة لتقليل كمية الحرارة المفقودة منها.
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إرشادات في صيانة الدفايات
إن إتباع اإلجراءات التالية في صيانة الدفايات (الصوبات) ،ضروري لزيادة كفاءتها وتخفيض
كلفة التدفئة-:
 .١إجري صيانة كاملة وتنظيف شامل للمدفأة وملحقاتها.
.٢إجعل مسار أنابيب مدخنة الصوبات الثابتة (البواري) أطول ما يمكن داخل المنزل.
 .٣إحرص على أن يكون لهب المدفأة مائال إلى الزرقة.
 .٤إعمل على تنظيف فتيلة صوبات الكاز بشكل دوري وتغييرها عند الحاجة.
 .٥أشعل المدافئ في أماكن مفتوحة ومهواة.
 .٦ال تستخدم المدافئ في أماكن مغلقة تماما ،ألن عمل هذه المدافئ يعتمد على حرق األكسجين
الالزم للتنفس.

8

إرشادات عامة في ترشيد إستهالك الطاقة

إرشادات في التدفئة المركزية
 .1إحرص على ضبط جهاز التحكم داخل المنزل في فصل الشتاء عند درجة حرارة ( ) ٢١
درجة مئوية وبرطوبة نسبية تتراوح من (.)%65-55

 .2أوصل جهاز التحكم بمجس حراري داخل المنزل ليتم التحكم بتشغيل المرجل (البويلر) أو
المضخات بناء على درجة حرارة المنزل الداخلية ،علما بأن هذا الجهاز متوفر في األسواق
المحلية.
 .3تشير الدراسات واألبحاث والتجارب إلى أن درجة الحرارة المريحة لإلنسان في فصل
الشتاء هي بحدود ( )21-25درجة مئوية أثناء النهار وأن زيادتها فوق ذلك بمقدار درجة مئوية
واحدة يؤدي إلى زيادة في إستهالك الوقود بنسبة ال تقل عن .%5
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صيانة نظام التدفئة المركزية
إن إجراء الصيانة الدورية المنتظمة ألنظمة التدفئة المركزية ضروري لزيادة كفاءتها وبالتالي
تخفيض فاتورة الديزل السنوية لتدفئة المباني وذلك بإتباع اإلجراءات التالية-:
 .١قم بصيانة المرجل (البويلر) وتنظيفه من السناج المتراكم فيه مرة واحدة سنويا وقم بمعايرة
الحارقة عند الضرورة.

ّ .٢
نظف المداخن من الشوائب المتراكمة أو أية حواجز أخرى.
 .٣تأكد من عدم تسرب الماء أو الديزل من أجزاء نظام التدفئة.
 .٤إفحص المواد العازلة الحرارية حول األنابيب واستبدلها إذا اقتضى األمر.
 .٥تأكد من صالحية عمل خزان التمدد الموجود على سطح البناء.
 .٦اطرد الهواء من داخل المشعات (الرديترات) وذلك بتنفيسها.
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التوفير في وقود التدفئة
إن إتباع اإلرشادات التالية يوفر حوالي  ٪٠٣من الطاقة المفقودة في المنازل المدفأة:
 .١قم بمعايرة الشبابيك واقفل الشقوق والفتحات حول أطرها بإستخدام معجون السيلكون ،أو
أشرطة منع التسرب.
 .٢أسدل الستائر واقفل االباجورات ليال خالل فصل الشتاء مع التأكد من عدم تغطيتها للمشعات
الحرارية (الرديترات).
 .٣تأكد من إحكام إغالق الشبابيك عند تشغيل نظام التدفئة مع الحرص على تهوية المنزل يوميا
ولمدة عشرة دقائق فقط لحمايته من الرطوية والعفن.
 .٤إستبدل الزجاج المكسور فورا.

إرشادات في السخانات الشمسية
 .١ال تترك زجاج السخان الشمسي مكسورا لتفادي تجمع األتربة والغبار داخل الالقط مما يقلل
من قدرة السخان على تسخين المياه.
 .٢لإلستفادة القصوى من أشعة الشمس ولزيادة قدرة أنابيب المياه الخارجية في السخان
الشمسي على تحمل الظروف الجوية المختلفة؛ قم بعزل هذه األنابيب بإستخدام المادة العازلة
المناسبة للحرارة المناسبة وبالطريقة السليمة.
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 .٣قبل شرائك سخانا شمسيا ولضمان إستمرارية حصولك على مياه ساخنة بالشكل المطلوب
تأكد من إختيارك لحجم السخان الشمسي المناسب.
 .٤تأكد من أن أدخنة التدفئة ال تتوجه نحو سخان المياه الشمسي المجاور للمدخنة؛ حيث تعمل
األدخنة على سرعة تآكل السخان وتسريع الصدأ له مما يقلل من عمره التشغيلي ومن كفاءته في
تسخين المياه.
 .٥إمسح الغبار واألتربة المتجمعة على زجاج السخان الشمسي إلستمرارية حصولك على مياه
ساخنة؛ حيث إن تراكم الغبار واألتربة على سطح اللواقط (المرايا) للسخان الشمسي يقلل من
قدرة السخان على تسخين المياه بنسب قد تصل إلى .%35
عند تركيب السخان الشمسي يجب اإلنتباه إلى األمور التالية-:
 .٦يعمل السخان الشمسي على تسخين المياه باإلستفادة من اإلشعاع الشمسي؛ لذا إعمل على
تركيبه بعيدا عن أية حواجز تعمل على حجب األشعة الشمسية عنه مثل الجدران واألشجار
المتسلقة.
 .٧ركبّ السخان الشمسي أقرب ما يمكن من مناطق إستخدام المياه الساخنة (المطابخ
والحمامات) لتقليل الحرارة الضائعة عن طريق األنابيب.
 .٨ضع الخازن الحراري أعلى من اللواقط الشمسية بمعدل يتراوح بين  35-25سم وذلك
لضمان إستمرارية حركة المياه الطبيعية (الدورة الطبيعية).
 .٩ركبّ السخان الشمسي بزاوية ميالن عن األفق تعادل  ٤٥درجة لضمان الحصول على
المياه الساخنة خالل فصل الشتاء.
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إرشادات في تسخين المياه
 .١إستخدم السخان الشمسي بدال من إستخدام أي نظام آخر ،حيث يوفر السخان الشمسي المياه
الساخنة على مدار الساعة ويسترد كلفته في مدة زمنية قصيرة.
 .2إضبط درجة حرارة السخان الكهربائي على (  ) ٥٨درجة مئوية وهذه درجة كافية لجميع
األعمال المنزلية.
 .3إختر السخان المعزول حراريا أو إعزل السخان الموجود.
 .4إعزل أنابيب المياه الساخنة وخاصة تلك التي تمر عبر المناطق الباردة.

إرشادات عامة في المباني /اإلسكان

 .١إلتزم بكودات البناء األردنية وخاصة كودة السخانات الشمسية.
 .٢إحرص على عمل توجيه وتصميم معماري مناخي مناسب للعقار حسب إتجاه سطوع أشعة
الشمس.
 .٣إستخدم العزل الحراري.
 .٤إستخدم زجاج الشبابيك المزدوج قدر اإلمكان.
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 .٥إضبط أداء الشبابيك بحيث تمنع تسرب الهواء من البيت أو إليه من خالل شقوق النوافذ
واألبواب ،حيث يؤدي ذلك إلى ضياع نسبة كبيرة من الطاقة المستهلكة تقدر بحوالي ٪ ١٨؛
لذلك من الضروري منع تسرب الهواء من البيت أو إليه من خالل إحكام إغالق النوافذ
واألبواب ،وإغالق الشقوق بإستخدام موانع التسرب الالصقة.
 .٦ر ّكز على إستخدام سخانات المياه الشمسية لتسخين المياه بدال من نظام التدفئة المركزية.

إرشادات في العزل الحراري والرطوبة
إن من أبسط اإلجراءات التي تتخذها في منزلك لحمايته من الرطوبة الداخلية التي تظهر على
شكل عفن أسود خلف الخزائن والستائر والزوايا؛ أن تقوم بتركيب مراوح الشفط في الحمامات
والمطابخ مع مراعاة إغالق أبوابها بإستمرار؛ وكذلك تهوية المنزل أثناء عمل التدفئة في
الصباح والمساء من خالل فتح الشبابيك لمدة زمنية قصيرة.

الحظ الفرق
منزل غير معزول حراريا

منزل معزول حراريا

 يحتاج وقتا طويال لتدفئته شتاء

 يدفأ بسرعة فائقة

 تكاليف كبيرة ألجهزة التدفئة

 تكاليف أجهزة التدفئة اقل.

 قد يؤدي إلى الرطوبة الداخلية

 ال يؤدي إلى الرطوبة الداخلية

 مصاريف وقود عالية للتدفئة
 جو داخلي حار صيفا

 توفير يصل من % 04 – 04
 جو معتدل صيفا

ُ يضفي هدوء نفسي وراحة جسمانية
أوالً :إرشادات في العزل الحراري
 .١عزلك لجدران وسقف منزلك يعني لك الكثير؛ توفيرا لنقودك وراحة نفسية وجسمانية لك
وألفراد أسرتك حيث ستنعم بالجو الدافئ شتاء والمعتدل صيفا وبأقل التكاليف.
 .٢عزل منزلك حراريا يعني توفيرك  ٪ ٥٨-٤٨من طاقة التدفئة المتسربة خالل سقفه
وجدرانه.
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ثانياً :إرشادات في الرطوبة
أثبتت دراسة الرطوبة في المباني والتي أجرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأن التهوية
الطبيعية أو الميكانيكية خالل فصل الشتاء تخفف من مشكلة الرطوبة الداخلية (العفن) لذلك
ينصح بإتباع ما يلي-:
 .١فتح الشبابيك ( )3مرات ولفترات قصيرة ومتباعدة يوميا.
 .٢تركيب مراوح شفط في المطابخ والحمامات وتشغيلها عند االستعمال وبإستمرار.
 .٣عدم نشر الغسيل داخل المنزل نهائيا.
ثالثاً :نصائح للتقليل من مشاكل الرطوبة والعفن
 .١يجب عمل تهوية مناسبة للمنزل وذلك عن طريق فتح الشبابيك لمدة  15 -15دقيقة مرة
صباحا ومرة واحدة مساء أثناء عمل نظام التدفئة.
 .٢عند مالحظة تكثف بخار الماء على زجاج النوافذ ،عندها يجب تهوية المنزل أو الغرفة لمدة
 15-5دقائق عن طريق فتح الشباك من ( )35-25سم.
 .٣يوصى بعدم نشر الغسيل في الشتاء داخل المنزل ،وإذا اضطر األمر فمن الممكن أن يتم
نشره في بيت الدرج ،أو في أي مكان مناسب آخر.
 .٤إزالة البرادي التي تغطي كامل الواجهات الغربية والشمالية واإلستعاضة عنها ببرادي تغطي
فقط مساحة الشبابيك.
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 .٥تأمين مسافة ال تقل عن  ٢٨سم خلف األثاث المالصق للجدران الخارجية وذلك من أجل
تأمين التهوية الطبيعية خلفه.
رابعاً :التصميم المناخي للمباني
أخي المواطن
إن اإلستفادة من الظروف المناخية وإستخدام مواد العزل الحراري تعمل على تقليل فاتورة
التكييف (التبريد والتدفئة) في المنزل بنسبة تتراوح بين (.)%55-45

إرشادات في النقل
 .١تجنب تحميل المركبات والشاحنات حمولة أكثر من الحمولة المقررة في رخصة المركبة أو
الشاحنة ألن ذلك يزيد من اإلستهالك النوعي للمحروقات.
 .٢حافظ على سالمة اإلطارات وعلى مستوى ضغط الهواء فيها إذ أن إنخفاض الضغط في
اإلطارات يزيد من معدل إستهالك الوقود.
 .٣إلتزم بالسرعات المقررة على الطرق؛ إذ أن أفضل سرعة ألقل إستهالك نوعي للوقود هي
(  ) ٨٥كم في الساعة ،وأن معدل إستهالك الوقود يزيد بما يقارب ( ٪) ٣٨ -٢٥من معدل
اإلستهالك عند المسير بسرعات تقل عن  ٣٨كم/الساعة أو بسرعات تزيد عن  ١٢٨كم/الساعة.

 .٤إهتم بالصيانة الدورية (الوقائية) للمركبات والشاحنات وفي وقتها؛ وأجري الصيانة الطارئة
دون تأخير كل ذلك يؤدي إلى ترشيد في الطاقة المستهلكة.
 .٥ال تترك المحرك شغاال عند التوقف لفترات طويلة.
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 .٦حاول الحد من إستخدام السيارات للمسافات القصيرة.
 .٧فعّل مبدأ التشاركية في إستخدام السيارات في العمل الواحد والمشابه.

إرشادات عامة في القطاع الصناعي
 .١إرفع عامل القدرة إلى نسبة أكثر من  ٪ ٨٥خاصة في المصانع التي تستخدم المحركات
الحثية من خالل إستخدام المكثفات الكهربائية ،حيث يؤدي ذلك إلى خفض فاتورة الطاقة
الكهربائية والتخلص من غرامة عامل القدرة.
 .٢إسترجع الحرارة المصاحبة لنواتج حرق الوقود واستخدمها في العمليات اإلنتاجية أو تسخين
المياه أو تسخين مياه تغذية المراجل أو أية إستخدامات متاحة أخرى في المنشأة؛ وذلك للتقليل
من اإلستهالك النوعي للمحروقات.

 .٣قلل الحمل الكهربائي بأقصى ما يمكن خالل فترة الذروة التي تمتد من الساعة الخامسة
مساءا وحتى الثامنة مساءا في فترة التوقيت الشتوي؛ ومن الساعة السابعة مساءا وحتى العاشرة
مساءا في فترة التوقيت الصيفي؛ وذلك للتقليل من الحمل الكهربائي على الشبكة الوطنية في
فترة الذروة لتجنب دفع غرامة الحمل األقصى المفروضة على الصناعات الكبيرة والمتوسطة.
 .٤إعمل صيانة ومعايرة مراجل البخار والمجففات لتقليل اإلستهالك النوعي للطاقة.
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 .٥ش ّغل المصانع ضمن طاقتها اإلنتاجية العليا قدر اإلمكان لخفض اإلستهالك النوعي للطاقة
وتقليل كلفة الطاقة لكل وحدة منتجة.
 .٦حسّن نظام اإلدارة والتشغيل وتطبيق أنظمة التحكم في العمليات التشغيلية.
 .٧قم بعمل تدقيق طاقي للصناعات كثيفة اإلستهالك للطاقة.
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