
وفر الطاقة
يف منزلك

يف الرواق
ثبِّت حواجز تدفق الهواء حول الباب األمامي، وفوق صندوق  	•

الخطابات وفتحة املفتاح.
يساعد وضع ستارة فوق الباب األمامي يف إبقاء التيارات  	•

بالخارج.
ابدأ يف التعود عىل غلق كل األبواب إلبقاء الحرارة يف كل  	•

غرفة.
ُتستخَدم أضواء األروقة أكثر من أغلب األماكن األخرى – لذا  	•

فرتكيب مصابيح موفرة للطاقة قد يوفر حوايل 3£ لكل 
مصباح يف العام الواحد.

وفر الطاقة يف املطبخ
استخدم دوًما املقالة ذات الحجم املناسب للمهمة، واستخدم  	•

حلقة الفرن الصحيحة لكل مقالة.  
أبِق باب الفرن مغلًقا كلما أمكن وتأكد أن الباب الزجاجي  	•

نظيف بما يمكنك من رؤية ما يجري. 
دع األطعمة الساخنة تربد قبل وضعها يف الثالجة.  	•

نصائح الغسيل
قم بتدوير مالبسك عىل أعىل دورة لف قبل وضعها يف مجففة  	•

املالبس.
سيوفر غسل املالبس عند درجة حرارة 30 مئوية حوايل %40 من  	•

الطاقة املستخدمة كل عام مقارنة بدرجات الحرارة األعىل. تعمل 
مساحيق الغسيل واملنظفات الحديثة بشكل فعال عند درجات الحرارة 

املنخفضة.
انتظر حتى يكون لديك حمولة كاملة قبل القيام بالغسل. 	•

حاول أن تقلل الغسيل غري الرضوري ألدنى حد بتعليق املالبس يف  	•
الهواء بعد استخدامها. يمكنك بهذه الطريقة الحصول عىل االستخدام 

األقىص لكل وحدة قبل الحاجة لغسلها.

يف الحّمام
سيستخدم الغسل الرسيع للجسم طاقة أقل عن االستحمام. 	•

تحقق من أن املروحة لديك تم ضبطها فقط للوقت املطلوب  	•
إلزالة التكثف والروائح من الحمام.

استغل مؤقت الدش ملساعدتك يف رؤية املدة الذي تقضيها يف  	•
الغسل – تستخدم االغتساالت األقرص وقتًا طاقة أقل!

ال ترتك الصنابري مفتوحة باستمرار أثناء غسل أسنانك  	•
بالفرشاة أو الحالقة أو غسل وجهك - امأل الحوض أو فقط 

قم بتشغيل الصنابري عندما تحتاجها.

نصائح املياه الساخنة للغاية
بإمكان رشاشات الدش القوية أن تستخدم بسهولة مياًها أكثر  	•

بكثري من املطلوبة لالستحمام – راِع تركيب فوهة دش مهّواة أو 
قليلة الدفق لتقليل استخدام املياه.

إذا كان لديك خزان ماء ساخن، فحاول أن تضبط املربمج لديك  	•
ليوافق بأفضل شكل أوقات اليوم التي تستخدم فيها املياه الساخنة، 

بالتايل يقل احتمال تسخينك للمياه عندما ال تحتاجها.



يف غرفة املعيشة

يف غرفة الطعام

اسحب الستائر عند الغسق إلبقاء الحرارة بالداخل. 	•
ال ترتك أشياء قيد التشغيل أو مستعدة للعمل عند عدم  	•

استخدامها )قد يوفر هذا ما يصل إىل 30£ كل عام(.
ابدأ يف التعود عىل إطفاء التلفاز من املقبس وليس برتكه  	•

يف وضع استعداد التشغيل. يمكنك رشاء أدوات التحكم يف 
التيار الكهربي والتي تقوم بهذا بالتحكم عن بعد.

إذا كنَت ال تستخدم غرفة الطعام كثريًا، تأكد من ضبط  	•
شبكة مربد الهواء لديك عىل أقل إعداد.

ال تنَس أن الغرفة سرتتفع حرارتها إذا كان لديك ضيوف يف  	•
كل جهة.

ال ترسف يف التزويد باألطعمة، فالطعام املهدر يساهم بشكل  	•
ملحوظ يف انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ويكلفك أمواالً.

يف غرفة النوم
جفف شعرك تماًما بمنشفة لتقلل من استخدام مجفف  	•

الشعر الخاص بك.
استخد قارورة مياه ساخنة لتدفئة الرسير، أكثر من  	•

استخدام بطانية كهربائية.
ال ترتك هاتفك يف الشحن طوال الليل – فإنه يحتاج فقط  	•

لساعتني اثنتني.
أثناء الشتاء، اضبط املدفأة عىل إيقاف التشغيل قبل ذهابك  	•

للنوم – بهذه الطريقة فلن يبقى قيد التشغيل بدون داٍع 
بمجرد أنكم جميًعا دخلتم إىل الفراش.

اضبط املدفأة لديك ليبدأ يف التشغيل قبل استيقاظك بقليل ولكن  	•
اضبط توقيته لكي يتوقف تشغيله مرة أخرى قبل أن تغادر.

يف غرف نوم األطفال
قد يكلف تشغيل تلفاز ووحدة األلعاب أكثر من 60£ كل عام. قد  	•
يؤدي نزع املقبس الخاص بوحدة تحكم عند عدم استخدامها إىل 

تقليل استهالكها بما يقرب من النصف.
شّجع أطفالك عىل إيقاف تشغيل الجهاز من مقبسه بأن تجعل  	•

وصولهم إىل املفتاح سهالً.
إذا كان أطفالك يحتاجون إضاءة بالليل فتأكد من كونها مصباًحا  	•

موفًرا للطاقة – يجب االكتفاء بأقل قوة كهربائية للغاية.
إذا كنَت تفكر يف رشاء جهاز كمبيوتر جديد، فإن تشغيل جهاز  	•

كمبيوتر محمول جديد قد يكلف 17£ أقل كل عام يف الطاقة مقارنًة 
بجهاز كمبيوتر سطح مكتب قديم )ويشغل حيًزا أقل يف الغرفة(.

يتم تمويل Energy Saving Trust يف اسكتلندا من قبل 
الحكومة االسكتلندية لتوفر نصًحا مجانيًا ومتجرًدا ملساعدتك 

يف توفري الطاقة واملال واملساعدة يف مكافحة التغري املناخي. 
الكتشاف ما يمكنك فعله اليوم، قم بزيارة موقعنا عىل اإلنرتنت 
عىل energysavingtrust.org.uk/scotland أو اتصل 

بمستشارك املحيل يف Home Energy Scotland )الطاقة 
املنزلية يف اسكتلندا(.

سيقوم مستشارونا بـ:
إعطائك نصًحا شخصيًا عما يكون عمليًا ملنزلك 	•

إخبارك عن العروض املتاحة يف منطقتك. 	•

 نحن هنا للمساعدة – مجاًنا اتصل عىل 
0808 808 2282

Energy Saving Trust 
2nd Floor 

Ocean Point 1 
94 Ocean Drive, 

Edinburgh, EH6 6JH
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