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 لعملية األساسية والدعامة األول المحرك هي الطاقة تعتبر

 ورفاهية تقدم أساس هي إذ واإلجتماعية األقتصادية التنمية

 زيادة الطاقة علي الطلب إزداد ولقد .والمجتمعات الشعوب

 الحياة تطور وأساليب التكنولوجية باإلحتياجات للوفاء كبيرة

 .الطاقة إلي الحاجة تزداد وبالتالي سكانه عدد يزداد عالم في

 إلي طريقها في التقليدية الطاقة مصادر فإن الوقت نفس وفي

 بصورة والمتجددة الجديدة الطاقة بعد تتوفر ولم النضوب

 ومن .التقليدية للطاقة كبديل إستخدامها يمكن بحيث إقتصادية

 في الطاقة لساسيات وتحليل تخطيط إلي الحاجة ظهرت هنا
 .واإلجتماعي اإلقتصادي النمو عملية إطار



 الذي األكبر التحدي ولكن ممكنة اإلقتصادية التنمية تجعل الطاقة

 بكفاءة الطاقة إستخدام كيفية هو العالم دول جميع يواجه

 :التالية المزايا بكفاءة وإستخدامها الطاقة ترشيد يحقق

 للطاقة الطبيعية الثروة علي الحفاظ1.

 البيئة علي الحفاظ إمكانية ثم ومن البيئة ملوثات خفض2.

 اإلقتصادية التنمية في التوسع إمكانية3.

 الطاقة إستخدام تكلفة خفض4.

 الطاقة إجمالي من %64 حوالي الكهربائية الطاقة تمثل
 المستخدمة



 علي الكهربائية الطاقة وتوزيع الطاقة مصادر توزيع التالية األشكال توضح
 .السكنية المباني في المختلفة الكهربائية واألحمال المختلفة القطاعات



 علي الكهربائية الطاقة وتوزيع الطاقة مصادر توزيع التالية األشكال توضح
 .السكنية المباني في المختلفة الكهربائية واألحمال المختلفة القطاعات



 علي الكهربائية الطاقة وتوزيع الطاقة مصادر توزيع التالية األشكال توضح
 .السكنية المباني في المختلفة الكهربائية واألحمال المختلفة القطاعات



 :التالية لألسباب األهمية الكهربائية الطاقة تكتسب

 للطاقة نظيف مصدر إنها1.

 الكهربائية الطاقة لنقل العالية الكفاءة2.

   :التالية لألسباب ترجع الكهربائية الطاقة كفاءة ورفع ترشيد أهمية

 الكهربائية الطاقة تكلفة في السريعة الزيادة1.

 الكهربائية الطاقة إستهالك زيادة2.

 5 – 3 يكافئ ما وفر يمثل الكهربائية القدرة في وات كيلو في وفر كل3.

 الوقود في وات كيلو

  :خالل من المباني في الطاقة كفاءة تحقيق يمكن

 للمبني الخارجي الغالف1.

 التكييف أنظمة2.
 اإلضاءة أنظمة3.
 الكهربائية التركيبات4.



 الفعلي الكهربائية الطاقة إستهالك بمقدار المستهلك معرفة :القوي إستهالك

 شرائها في يرغب التي األجهزة إختيار يمكن حتي ضرورية تعتبر لألجهزة
  .أفضل بطريقة





 :التجارية المباني في الكهربائية واألحمال األجهزة لبعض القدرة قيمة متوسط
 (وات. ك) (وات. ك)



 ..الغساالت 
 

 معرفة التكاليف التقريبية للتشغيل السنوي للغسالة قبل شرائها

 الغسالة بحمولتها الكاملة من المالبس تشغيل 

 الكهربائيةنشر الغسيل تحت الشمس بدالً من استخدام النشافة 



 ...والفريزرالثالجة 
 

 معرفة التكاليف التقريبية للتشغيل السنوي للثالجة قبل شرائها -

 الثالجةملف المكثف الموجود في ظهر نظافة -

 أبعد الثالجات بعيدا عن ضوء الشمس المباشر-

غلق الباب، وعدم فتحه بدون داٍع، وإغالقه بسرعة بعد فتحه إحكام -

 خارجهالضمان عدم تسرب الهواء البارد 

األشياء داخل الثالجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج األشياء ترتيب -

 الطعامسريعة وسهلة مع ترك مسافة من الفراغ لحركة الهواء حول 



 ...والفريزرالثالجة 
 

 اترك الطعام الحار ليبرد قبل أن تضعه في الثالجة -

 الثلج من حين آلخر بحيث ال يزيد سمكه عن ربع بوصةإذابة -

بالنسبة للفريزر يفضل أن يكون ممتلئ تماماً، وعند الضرورة يمكن -

 ملء الفراغ بأكياس ممتلئة بالماء

فصل التيار الكهربائي عن الثالجة في حال مغادرة المنزل لفترة تزيد -

 عن األسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحاً 

 لتقليل عدد مرات فتح الثالجةصيفاً ( كولمان)استخدام مبرد مياه -



 ..التكييـــف 
 

درجة وتنظيف مرشح  24استخدام اجهزة التكييف عند درجة حرارة -

 بصفة دورية( الفلتر)الهواء 

 إغالق النوافذ واألبواب لمنع دخول الهواء الحار إلى الداخل-

إطارات األبواب والنوافذ ومراوح الفتحات حول على سد الحرص -

 الجدرانالشفط وأية أماكن أخرى تمر فيها األسالك واألنابيب من خالل 

 الداخلللنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى العازلة إسدال الستائر -

 االهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف لمرور الهواء -



 ..التكييـــف 
 

المناور أو في ( Window Type)الجدارية تفادي تركيب المكيفات -

 األماكن الضيقة لضمان تهوية جيد للجهاز وعدم زيادة االستهالك 

 المكيف لدى مراكز الصيانة قبل دخول فصل الصيف غسل -

 التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب -

 اإلعتماد على المكيف الصحراوي كلما أمكن ألنه أوفر في االستهالك-



 ..التكييـــف 
 



 ...الكهربائية الماء سخانات

 ذلكاستخدام سخانات الغاز كلما أمكن -

مئوية أو أقل من الدرجة  60المنظم عند درجة حرارة وضع -

 الماءالقصوى لتفادى االنفجار بسبب غليان 

 لضمان فصل السخانمن سالمة عمل منظم الحرارة التأكد -

 اال للضرورةعلى فصل الكهرباء عن السخان وعدم تشغيله العمل -

من عدم وجود تسرب في توصيالت المياه الساخنة إذ أن التأكد -

 توقفالتسرب يتسبب أيضا في استمرار عمل السخان وربما بدون 



 ...الكهربائية الماء سخانات

عمل نظافة دورية لخزان مياه السخان إلزالة التراكمات الداخلية مع -

 التأكد من سالمة وصالحية العازل الحراري الداخلي 

 بالماءاستخدام الدش بدالً من ملء حوض االستحمام -

 الساخنةصيانة األنابيب والمحابس لمنع تسرب المياه -

عزل أنابيب المياه الساخنة بمواد عازلة لمنع تسرب الحرارة في -

 خارجيةالحائط إذا كانت مدفونة، أو في الهواء إذا كانت 

 السخانغلق المحابس جيداً في حالة عدم استخدام -



 ...الكهربائيفرن الطبخ 
 

 استخدام األفران التي تعمل بالغاز لتخفيض االستهالك-

 القصوىأفران الطبخ الكهربائية عند الضرورة تشغيل -

 العمل على عدم تشغيل كامل الفرن في وقت واحد-

 الكهربائيةتفادي تشغيله خالل فترة ذروة األحمال -



 ...التلفاز والرسيفر 

جهاز التلفاز عند ترك الحجرة، أو النوم، أو عدم متابعة إغالق -

 المذاعةالبرامج 

 %(5يوفر )استخدام مشترك بمفتاح لتوفير الطاقة أثناء غلق األجهزة -



 ...المكواة
عدم ترك المكواة لفترات كبيرة بدون ضرورة بجمع أكبر قدر ممكن -

من القطع، وكّيها دفعة واحدة بدالً من تشغيل المكواة في فترات 

 فقطمتقطعة وكي قطعة واحدة 

 الكهربائيةاستخدام المكواة خالل فترة ذروة األحمال تفادي -

 استخدامهفصل الجهاز عن الكهرباء في حالة عدم -

 عدم استخدام مياه أو بخار عند الكي إال للضرورة القصوى-



 ...اإلضــــاءة

 الليداستخدام لمبات موفرة مثل مصابح -

 موفرةتقسيم اضاءة النجف على مفتاحين واستخدام لمبات -

العدد المناسب من مصابيح اإلضاءة حسب الحاجة الفعلية استخدام -

 لشدة اإلنارة

(  ا لفاتحة)ذات األلوان الزاهية والدهانات استخدام العاكس الضوئي -

هذا يساعد في انعكاس الضوء والحصول على إضاءة جيدة ألن 

 اضاءة النجف على مفتاحين واستخدام لمبات موفرةتقسيم 



 ...اإلضــــاءة



 ...اإلضــــاءة



 ...اإلضــــاءة



 ...اإلضــــاءة
 اللمبات الفلورسنت اللمبات الليد

 10 100 السعر
 5 1 سنوات 8 خالل المصابيح عدد
 50 100 سنوات 8 خالل الشراء سعر

 25 - الخانق والملف سعرالباديئ
 36 18 (وات) االستهالك
 630.72 315.36 (وات .ك) سنوات 8 خالل االستهالك

 195.52 97.76  سنوات 8 خالل االستهالك سعر
 270.52 197.76   سنوات 8 خالل التكاليف إجمالي

 الثانية الشريحة على محسوب االستهالك سعر
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