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وال ُتسِرفوا...
 يهدف هذا الدليل إلى التعريف بأهّم اإلجراءات

 الواجب أخذها بعين االعتبار وتقديم نصائح عملّية
للحّد من استهالك الطاقة في البيت
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معلومات عامة
بذلك 	  2018، ويحتّل  الّنهائّية في سنة  الّطاقة  استهالك  المائة من  35,3 في  تونس  البناء في  مّثل قطاع 

المرتبة األولى على الصعيد الوطني قبل قطاعي النقل والصناعة. كما ُيعّد قطاع البناء حاليًا )2018( أول 
المائة على الصعيد الوطني؛ 57,6 في  الكهربائية بنسبة  للطاقة  مستهلك 

وفي سنة 2018 مثلت حّصة المباني السكنية 75,8 في المائة من استهالك قطاع البناء للّطاقة النهائّية و 	 
52,6 في المائة من استهالك هذا القطاع للكهرباء موجّهة لتشغيل األجهزة والمعّدات الكهربائية المنزلية؛

الوضعّية 	  لتحسين هذه  كثيرة  توجد فرص  أّنه  إال  للمساكن،  الطاقة  الكبيرة الستهالك  األرقام  بالرغم من 
الطاقّية الحرجة وذلك بتغيير سلوك السّكان في استهالك الّطاقة في المساكن.

حتى تكون عملّية التحّكم في الطاقة في المسكن أكثر جدوى، من المهّم االلتزام بمفهوم هرم التحّكم في 
الطاقة. َيقِسم هذا المفهوم عملية التحّكم في الطاقة في المسكن إلى ثالث مراحل:

نبدأ أواًل بترشيد استهالك الطاقة في المسكن بأساليب قليلة إلى معدومة التكلفة المادية؛	 

بعد االنتهاء من مرحلة ترشيد االستهالك، نبدأ بالمرحلة الثانية وهي تحسين النجاعة الطاقية للتجهيزات 	 
نجاعة  ذات  أخرى  بأجهزة  للطاقة  المرتفع  االستهالك  ذات  األجهزة  باستبدال  عاّمًة  وتكون  المستعملة، 

أعلى؛ طاقّية 

بعد تنفيذ المرحلتين األولى والثانية وبعد أن نكون قد خّفضنا في استهالك الطاقة في المسكن بالشكل 	 
المرحلة  هذه  في  نقوم  المتجددة.  الطاقات  استخدام  مرحلة  وهي  الثالثة  المرحلة  إلى  نلجأ  األفضل، 
قدرة  تزيد  أال  على  للكهرباء  المولِّدة  الشمسّية  والُنُظم  الصحّية  للمياه  المسِخنة  الشمسّية  ُظم  النُّ بتركيب 
)ترشيد  والثانية  األولى  المرحلتين  بعد تخفيضها من خالل  للمسكن  الكهربائّية  الحاجة  هذه األخيرة عن 

للتجهيزات(. الطاقّية  النجاعة  وتحسين  االستهالك 

هرم التحّكم في الطاقة
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ترشيد استهالك الطاقة:
 ُسُبل توفير الطاقة قليلة التكلفة

من الممكن توفير قيمة مالية ُمعتبرة من 
فاتورة الكهرباء عن طريق إتباع إجراءات 

بسيطة عديدة، أهّمها:

	 االستفادة من اإلنارة الطبيعّية قدر اإلمكان؛

	 إضاءة األماكن المستخَدمة فقط؛ 

	 إطفاء اإلضاءة عند عدم الحاجة إليها أو عند 
مغادرة المكان.

عند مغادرة المسكن لفترة طويلة )للسفر مثاًل(، من بين الممارسات الجّيدة لتوفير الطاقة الكهربائية، فصل التّيار الكهربائي عن 
األجهزة التي ال حاجة لتركها تشتغل أثناء الغياب عن المسكن )سحب الفيشة(.

ملصقات توعوّية لترشيد استهالك الكهرباء صادرة عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
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عدم ترك الهواتف الذكّية واأللواح 
اإللكترونّية والحواسيب المحمولة في 

الشحن الكهربائي طوال الّليل ألن العملّية 
تحتاج فقط بعض الساعات لتكتمل وبعد 
ذلك سيقوم الشاحن باستهالك الكهرباء 

وتضييعه في شكل حرارة في المكان.

فصل التيار الكهربائي من المصدر
)سحب الفيشة( عن األجهزة الكهربائّية 

التي ليست بوضع استخدام )مثل 
الحاسوب، التلفاز، ...(، حيث أن هذه األخيرة 

تستهلك الكهرباء ولو القليل وإن كانت 
.)MODE VEILLE( بوضعية االستعداد

متابعة فاتورة الكهرباء قصد التنّبه ألي 
افراط في االستهالك، والبحث عن الحلول 

المالئمة لترشيد استخدام التجهيزات 
الكهربائية مرتفعة االستهالك أو استبدالها 

بأخرى ذات نجاعة طاقّية عالية.
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تخفيض تكاليف التدفئة والتبريد: 
إرشادات عامة

استخدام أجهزة أو أنظمة التدفئة والتبريد عند الحاجة فقط؛	 

عدم تدفئة أو تبريد كامل المسكن، واالقتصار فقط على الغرف المشغولة دون غيرها؛	 

إغالق األبواب الداخلية بين الغرف المشغولة وغير المشغولة لحفظ التدفئة أو التبريد؛	 

التأّكد من إحكام إغالق النوافذ واألبواب ومن عدم وجود تسّربات للهواء من الخارج. ومن الممكن معالجة الحالة 	 
األخيرة بإجراءات بسيطة وغير مكلفة ماديًا، كما هو مبّين ببعض األمثلة التالية:

معالجة تسّرب الهواء على مستوى التقاء أطر النوافذ مع الحائط

معالجة تسّرب الهواء على مستوى أطر النوافذ معالجة تسّرب الهواء على مستوى أسفل األبواب
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تخفيض تكلفة التبريد في الصيف

إسدال الستائر الداخلية للنوافذ المتلقية ألشعة الشمس في النهار

إسدال الستائر الخارجية للنوافذ حسب سطوع أشعة الشمس عليها في النهار

االعتماد على التهوئة الطبيعية للتبريد صيفًا قصد 	 
التقليل من استعمال أجهزة التبريد، ويكون ذلك عن 
طريق فتح الّنوافذ لياًل لخلق مجرى هواء في البيت 

وإغالقها في النهار للحماية من الهواء الحار الخارجي؛

إسدال ستائر الّنوافذ المتلقية ألشعة الشمس نهارًا، إّما 	 
كلّيًا أو جزئّيًا، للحّد من ارتفاع الحرارة داخل المسكن؛

تقليل استخدام األجهزة الموّلدة للحرارة في فصل 	 
الصيف، وخاصة خالل أوقات الذروة في الّنهار، مثل 

الفرن ومجفف المالبس والمكواة والمكنسة الكهربائية. 
يمكن تشغيل هذه األجهزة عند الضرورة خارج أوقات 

الذروة مع فتح النوافذ للتخلص من الحرارة الناتجة 
عنها بداًل من استخدام مكّيفات الهواء للتبريد؛

إزالة السّجاد والموكيت في فصل الصيف لالستفادة 	 
من برودة األرضّيات في النهار والمكتسبة لياًل من خالل 

فتح النوافذ للتهوئة الطبيعّية.
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تخفيض تكلفة التدفئة في الشتاء

االستفادة قدر اإلمكان من حرارة الشمس في الشتاء من خالل الّسماح ألشّعة الشمس بدخول المسكن عن طريق النوافذ 	 
الجنوبية )مع اإلبقاء على أجزائها الزجاجية مغلقة(؛

حجب النوافذ لياًل عن طريق استعمال ستائر داخلّية، ومن األفضل أن تكون هذه األخيرة من القماش السميك 	 
وتغطي كامل النافذة، أو استخدام ستائر خارجّية متحّركة عازلة للحرارة كستائر األلمنيوم المتضّمنة لعازل حراري أو 

البالستيكّية )PVC(؛

استعمال السّجاد الّسميك لتغطية أرضّيات المسكن ووضع األثاث من جهة الجدران الخارجية خاّصة الغير معزولة حرارّيًا 	 
لتحسين أدائها الحراري؛

استخدام وسائل التدفئة الفردّية الكالسيكّية التي تشتغل عادة بالغاز أو النفط، وهي وسائل ذات تكلفة استغالل 	 
منخفضة مقارنة بالمدافئ الكهربائّية أو أجهزة تكييف الهواء أو أنظمة التدفئة المركزّية، على أن نحرص كّل الحرص على 

جانب سالمة السّكان من خالل تأمين التهوئة الكافية للغرف المدفئة بهذه الوسائل المستهلكة لألكسيجين؛

في صورة استخدام أجهزة التدفئة الكهربائية الفردّية، التأكد من اقتناء أجهزة تكييف الهواء من صنف المضّخات 	 
الحرارّية العكسّية )pompes à chaleur réversibles( وعدم استخدام المدافئ الكهربائية الستهالكها الكبير للكهرباء.

تجّنب استخدام المدافئ الكهربائّية

االستفادة من حرارة الشمس في الشتاء عبر الواجهة

الجنوبّية للمسكن

����א

א���א�

�����א



11

ترشيد استهالك الكهرباء
في تكييف الهواء 

القيام بالّصيانة الدورّية )الوقائّية( لمكّيفات الهواء، قبل استخدامها في بداية كّل فصل، عن طريق تنظيف الوحدة 	 
الخارجية ومصافي الهواء للوحدة الداخلية من كّل ما علق بها من أوساخ. يمكن غسل الوحدة الخارجّية بالمياه مع أخذ 

تدابير الّسالمة الضرورّية وخاّصة فصل التّيار الكهربائي عنها طوال عملّية التنظيف. كما يمكن غسل مصافي الهواء 
للوحدة الداخلّية بالمياه بعد إزالتها؛

القيام بالّصيانة الضرورّية لمكّيفات الهواء إذا ما ظهر عليها أّي خلل، لتجّنب أّي إهدار محتمل للّطاقة؛	 

إغالق جميع نوافذ وأبواب الفضاءات المستعملة بإحكام وذلك لحفظ البرودة صيفًا والحرارة شتاًء ولضمان عدم تسرب 	 
البرودة أو الحرارة إلى خارجها؛

إيقاف تشغيل أجهزة تكييف الهواء عند عدم المكوث بالغرفة أو بالمسكن؛	 

استبدال أجهزة تكييف الهواء القديمة )التي فاق عمرها العشر سنوات( وذات الّنجاعة الطاقّية الضعيفة، ألّن استبدالها 	 
في هذه الحالة يكون مجديًا من الناحية االقتصادية إذ أّن الطاقة الكهربائّية التي تستهلكها مكّيفات الهواء القديمة أعلى 

بكثير مقارنًة بالمكّيفات الحديثة )التي تتميز بنجاعة طاقّية عالية(؛

الحرص على َتناُسب قدرة تبريد/تسخين أجهزة تكييف الهواء مع حاجّيات تبريد/تدفئة الغرفة المرتبطة أساسًا بحجم 	 
الغرفة، وعدد واتجاه جدرانها الخارجّية، والنوافذ التي تضّمها هذه األخيرة؛

الحرص على تركيز الوحدات الداخلّية ألجهزة تكييف الهواء بعيدًا عن مصادر الحرارة، إن وجدت.	 

الحرص على تركيز الوحدات الخارجّية ألجهزة تكييف الهواء في أماكن تكون محمّية أطول وقت ممكن من أشّعة 	 
الشمس في الصيف ومن الّرياح المهيمنة الباردة في الشتاء )إذا كان الجهاز يستعمل للتدفئة أيضًا(.

تنظيف مصافي الهواء للوحدة الداخلّية للمكّيفالصيانة الموسمية ضرورّية لمكّيف الهواء



12

نصائح عملّية لترشيد استهالك الطاقة في المساكن في تونس | الممارسات الجّيدة الواجب أخذها بعين االعتبار عند اختيار واستعمال التجهيزات المنزلية

عند التدفئة

عند التبريد

عند استعمال مكيفات الهواء للتدفئة، ُينصح بتشغيلها 
على درجة حرارة ال تزيد على 20 درجة مئوية وإيقاف 

تشغيلها عند الذهاب للنوم.

فكّل ترفيع في درجة الحرارة بدرجة مئوّية واحدة 
يتوّلد عنه زيادة في استهالك الكهرباء للمكّيف قد تصل 

إلى حدود 13 في المائة. 

كما ينصح بلبس مالبس مالئمة ومريحة لفصل الشتاء 
داخل المسكن.

يجب أن يكون تبريد المســكن بواســطة تشــغيل مكّيفات 
الهــواء الخيــار األخيــر وليس األول. وعليــه، ُينصح بفتح 
النوافــذ لياًل لتبريد المســكن بواســطة التهوئــة الطبيعية. 

كمــا ُينَصــح باســتعمال المــراوح الكهربائية ألنها تفي 
بالحاجــة فــي كثيــر مــن األوقات دون الّلجوء إلى 

اســتعمال مكيفات الهواء مع اســتهالك قليل للكهرباء 
مقارنــة بما تســتهلكه المكّيفات.

عنــد اســتعمال مكيفــات الهواء للتبريد، ُينصح بتشــغيلها 
علــى درجــة حــرارة ال تقــل عــن 26 درجة مئوية. فكّل 

تخفيــض فــي درجــة الحرارة بدرجــة مئوّية واحدة يتوّلد 
عنــه زيــادة فــي اســتهالك الكهربــاء للمكّيف قد تصل إلى 

حــدود 7 في المائة.
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عند الطبخ

الثالجة

تغطية أواني الطبخ عند الطبخ وخفض الشعلة قدر اإلمكان ألن ذلك يقلل كمية الطاقة الضائعة مع البخار كما يساعد على 	 
حفظ الطاقة وتقليل الرطوبة داخل المنزل؛

عند استخدام الفرن للشواء أو الطبخ، من المهم عدم فتح بابه أثناء العملّية ألن ذلك يؤّدي إلى خسارة كمية كبيرة من 	 
الحرارة الموجودة داخل الفرن؛

بشكل عام، الفرن الذي يعمل بالغاز أقل تكلفة تشغيلّية من الفرن الذي يعمل بالكهرباء؛	 

من المهّم، من الّناحية الطاقّية، أن تكون قاعدة وعاء الطبخ المستعمل أكبر من الموقد )عين الغاز(؛	 

استخدام الفرن الكهربائي ذي الموجات المغناطيسّية القصيرة )micro onde( لتسخين الّطعام، وغاّلية المياه الكهربائّية 	 
لغلي المياه، ومحمصة الخبز الكهربائّية لتحميص الخبز، وقدر الّضغط للّطبخ وذلك، لقدرة هذه التجهيزات على توفير الّطاقة 

وألهمية ذلك في تقليل كمية الحرارة الناتجة عن الطبخ التي تزيد في درجة الحرارة داخل البيت في فصل الصيف.

تجّنب فتح باب الثاّلجة بشكل متكّرر وكثيرًا أو ابقائه مفتوحًا لمّدة طويلة ألّن ذلك يسّبب ضياع البرودة ويتطّلب 	 
استهالكًا إضافيًا من الكهرباء إلعادة درجة الحرارة داخل الثاّلجة إلى المستوى الذي كانت عليه؛

تجّنب تثبيت درجة حرارة تبريد الثالجة على مستوى عال من البرودة ال حاجة إليه.  من المهّم اتباع إرشادات المصّنع 	 
المضّمنة في دليل االستعمال؛

تجّنب وضع األطعمة الّساخنة مباشرة في الثاّلجة، بل يجب تركها خارجًا حتى تبرد قبل وضعها في الثالجة؛	 

ترشيد استهالك الطاقة في المطبخ

استعمال حجم وعاء الطبخ المناسب لمقياس الموقد
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تجّنب ترك الثاّلجة تشتغل وهي فارغة من المحتويات؛	 

تجّنب تعبئة الثاّلجة أكثر من قدرتها أو تعبئتها بصفة عشوائية فذلك من شأنه أن ُينقص من مردودها ومن عمرها 	 
االفتراضي؛

تجّنب وضع الثاّلجة بالقرب من مصادر الحرارة العالية )على غرار الفرن، األشّعة المباشرة للشمس(، وترك على األقّل 	 
مسافة 10 سم خلف الثالجة للتهوئة؛

ُينصح بالتأّكد دائمًا أّن باب الثاّلجة ُيغلق بإحكام. وُينصح بتغيير الطوق المّطاطي العازل الُمدمج فيه وذلك، مباشرة عند 	 
مالحظة بداية تراجع فاعليته. كما ُيستحسن أن تكون الواجهة األمامّية العليا للثاّلجة مائلة قلياًل إلى الخلف لضمان غلق 

باب الثاّلجة بصفة آلّية بمفرده؛

ُينصح بتذويب الثلج عند تراكمه في الثاّلجة؛	 

ُيفّضل تنظيف األجزاء الخارجّية للثاّلجة، مثل المحّرك واألنابيب الخارجّية، مّرتين في السنة على األقل.	 

فتح باب الثاّلجة بشكل رشيدمراقبة حالة الطوق المّطاطي العازل لباب الثاّلجة

آلة غسل األواني

عدم تشغيل آلة غسل األواني إال عند ملئها تمامًا باألواني 	 
المستعملة؛

الحرص على استعمال مواد تنظيف األواني ذات الفاعلّية 	 
العالية في المياه الباردة. يمكن إذًا، وضع زر درجة حرارة 

المياه على أدنى مستوى )عدم تسخين المياه(، إن لم تكن 
هناك حاجة للمياه الساخنة ألسباب صحية؛

حتى نقوم بتوفير الطاقة، من المجدي تشغيل اآللة في الوضع 	 
االقتصادي )ECO(؛

يجب تنظيف المصفاة واألجزاء الداخلية لآللة بشكل دوري.	 
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)ECO( يفضل استعمال اآللة في الوضع االقتصادي

تجفيف المالبس األقل استهالكًا للطاقة

آلة غسل المالبس

آلة تجفيف المالبس

المكواة

ترشيد استهالك الكهرباء
في تنظيف المالبس

عدم تشغيل آلة غسل المالبس إال عند ملئها تمامًا بالمالبس 	 
المستعملة؛

لتوفير الطاقة، من المجدي تشغيل اآللة في الوضع االقتصادي 	 
)ECO(؛

احرص على استعمال مواد تنظيف المالبس ذات فاعلّية عالية 	 
في المياه الباردة. يمكن إذا وضع زر درجة حرارة الماء على 

أدنى مستوى )عدم تسخين المياه( إن لم تكن هناك حاجة للماء 
الساخن لغرض معين؛

يجب تنظيف المصفاة واألجزاء الداخلية لآللة بشكل دوري.	 

عدم تشغيل آلة تجفيف المالبس إاّل عند ملئها تمامًا بالمالبس 	 
غير الجافة، وإذا كانت هذه األخيرة كثيرة العدد، يجب تحميلها 

باآللة تباعًا، الحمل تلو اآلخر مباشرة؛

يجب وضع آلة تجفيف المالبس في مكان فيه تهوئة طبيعّية 	 
جّيدة للتخّلص من الرطوبة والحرارة الناتجة عن عملية 

التجفيف؛

يجب تنظيف المصفاة واألجزاء الداخلية لآللة بشكل دوري؛	 

العلم أّن أفضل طريقة لتجفيف المالبس وبدون كلفة طاقّية، 	 
هو وضعها خارج البيت، في الهواء الطلق وتحت أشّعة الّشمس. 

لتوفير الطاقة، من المجدي تجميع كّل المالبس التي نحتاج إلى 	 
كّيها الستعمالها في األّيام القريبة القادمة والقيام بكّيها معًا )مرة 

في األسبوع على سبيل المثال(؛

عدم كّي المالبس التي ليست بحاجة لذلك؛	 

ُينصح خالل عملّية الكّي، بالبدء بالمالبس التي تحتاج إلى 	 
درجة حرارة عالية أّواًل، ثم، على التوالي، تخفيض درجة حرارة 

المكواة تباعًا وكّي المالبس التي تحتاج إلى درجة حرارة أقّل.
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ترشيد استهالك الكهرباء
 في اإلضاءة

يجب االستفادة من اإلنارة الطبيعّية )نور الشمس( قدر 	 
اإلمكان وعدم تشغيل اإلضاءة الكهربائية عند عدم 

الحاجة إليها؛

لتوفير الطاقة، من المجدي أن يتناسب مستوى اإلضاءة 	 
مع متطّلبات االستخدام، فمثال ال نحتاج إلى مستوى 

إضاءة عاٍل عند مشاهدة التلفاز أو في الفضاءات 
الخارجية للمسكن؛

عند الحاجة إلى مستوى إضاءة عاٍل أو عند القيام 	 
بنشاط يتطلب الدقة، ُيستحسن استعمال مستوى 

إضاءة متوّسط في مختلف أنحاء الفضاء واستعمال 
إضاءة إضافّية محلّية في المكان المخّصص للّنشاط 
الذي يتطّلب مستوى إضاءة عاٍل )طاولة المكتب، أو 

سطح عمل المطبخ مثاًل(؛

الحرص على تنظيف أجهزة اإلنارة من الغبار بشكل 	 
دوري ألن تراكم هذا األخير يقّلل من الضوء الناتج عنها؛

ُيفّضل طالء الجدران الداخلّية بألوان فاتحة )أفضلها 	 
الّلون األبيض( لزيادة انعكاس اإلضاءة داخل الغرفة؛

ينصح بتبديل جميع الفوانيس بفوانيس ذات كفاءة 	 
عالية للطاقة من صنف LED؛

العمل على توفير مفاتيح للتحّكم في اإلضاءة بالعدد 	 
الاّلزم، ألّن التقسيم المدروس للتحّكم في نقاط اإلضاءة 

يساعد على تخفيض ِاستهالك الكهرباء من خالل 
االستعمال فقط لنقاط اإلضاءة الضرورّية.

مقارنة بين أصناف الفوانيس من حيث نجاعتها الطاقّية
)الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة(

تخفيض فاتورة الكهرباء من خالل ترشيد استعمال اإلنارة
)الوكالة الوطنية للتحّكم في الطاقة(

LED االنتقال إلى استعمال فوانيس الـ
)الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة(
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ترشيد استهالك الطاقة 
في تسخين المياه

جهاز توفير المياه في الحنفّية سّخان شمسي فردي للمياه الصحّية 

يجب أال تتجاوز درجة حرارة تسخين المياه الصحّية 55 درجة مئوية؛	 

ينصح بتشغيل السّخان حسب المّدة الضرورّية عند الحاجة للمياه الساخنة، وإطفائه مباشرة بعد االنتهاء من االستعمال؛	 

ينصح باستخدام تجهيزات توفير المياه ألّن ذلك يقّلل من كمّية المياه الساخنة المستخدمة وبالتالي االقتصاد في 	 
استهالك الطاقة واالقتصاد في استهالك المياه؛

يجب أن يكون سّخان المياه قريبًا من نقاط االستهالك ألّن بعد المسافة بينهما يؤدي إلى ضياع أكثر للحرارة عبر أنابيب 	 
المياه الساخنة. كما يجب العزل الحراري لجميع هذه األنابيب. وُيستحسن أيضًا زيادة عازل حراري )في شكل معطف( 

حول خّزان المياه الساخنة لتخفيض ضياع الحرارة منه؛

إذا فات عمر السّخان الخمس عشرة سنة، فإّن استبداله بسّخان جديد ذو نجاعة طاقّية عالية يكون مجدّيًا جّدًا اقتصادّيًا؛	 

ُتعدُّ تونس من الّدول التي تتمّتع بوفرة في أشّعة الّشمس على مدار الّسنة، مّما يجعل الّشمس مصدرًا مربحًا للطاقة. 	 
فمن المجدي جّدًا استخدام الطاقة الشمسّية الحرارّية المجانّية لتسخين المياه الصحّية في المسكن، فهو يساهم في 

تخفيض هام لفاتورة الطاقة. وُيفّضل تركيب سّخان شمسي في حال توّفر مساحة كافية على السطح تكون قريبة من 
نقاط ِاستهالك المياه الصحّية الساخنة داخل المنزل. وُينصح بعدم إدماج مقاومة كهربائية في صلب السّخان الشمسي 

لتوفير المياه الساخنة في الفترات التي يتعذر فيها انتاجها باالعتماد على الطاقة الشمسّية لوحدها، والحرص على أن يتم 
التسخين التكميلي للمياه، عند الضرورة، في جهاز منفصل عن السخان الشمسي ومركز بداخل البيت قرب نقاط استعمال 

المياه الساخنة.
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نصائح عملّية عند شراء 
األجهزة المنزلّية

يجب ِاختيار األجهزة المنزلّية ذات الّنجاعة الطاقّية العالية ولو كانت أغلى ِسعرًا ألّن كمّية الطاقة التي سيتم توفيرها 	 
خالل مّدة ِاستغاللها ستكون كفيلة بتعويض الفرق في ثمن الشراء في سنوات معدودة؛

عند ِشراء األجهزة المنزلّية، يجب التثّبت في ملصقات الطاقة التي تحملها، من ِاختيار األجهزة ذات درجة نجاعة طاقّية 	 
من )1( إلى )3( وتجنب شراء األجهزة ذات درجة نجاعة طاقّية تفوق الدرجة الثالثة؛

من المجدي شراء األجهزة التي تتناسب مع الحاجّيات الطاقّية للمسكن )مثل مكّيفات الهواء وغيرها( والتي تتناسب مع 	 
حجم العائلة )مثل الثاّلجة وآلة غسل المالبس وغيرها(، ألن األجهزة التي يكون حجمها أو قدرتها أكثر من الاّلزم يكون 

استهالكها أكبر للطاقة؛

يشكل استخدام الغاز الطبيعي للطبخ والتدفئة الحّل األوفر اقتصادّيًا؛	 

ُينصح باستبدال األجهزة القديمة وذات النجاعة الطاقّية المتدنّية )التي يزيد عمرها عن 10 سنوات عمومًا( ألّن كمّية 	 
ِاستهالكها للطاقة تكون كبيرة، لذا فإن عملّية ِاستبدالها بأجهزة ذات نجاعة طاقّية عالية تكون مجدية جّدًا اقتصادّيًا؛

ُينصح باستبدال فوانيس اإلضاءة من األصناف القديمة بأخرى موّفرة للطاقة من صنف LED؛	 

من المهّم أن يكون هناك مفاتيح للتحّكم في اإلنارة بالعدد الاّلزم، ألّن التقسيم المدروس للتحّكم في نقاط اإلنارة يساعد 	 
على تخفيض استهالك الكهرباء من خالل االستعمال لنقاط اإلنارة الضرورّية فقط؛

أفضل طريقة إلنارة الفضاءات الخارجّية، كالحديقة، هي استعمال الفوانيس المستقّلة التي تشتغل بالطاقة الشمسّية 	 
الفولط ضوئية؛

ُيستحسن تركيب وِاستخدام السّخان الّشمسي للمياه الصحّية في حالة ِامكانّية وضعه في مكان قريب من نقاط استهالك 	 
المياه الساخنة داخل المسكن )عمومًا على السطح(.  وُينصح باتباع ما سبق من توصيات فيما يخص التسخين التكميلي للمياه.

ملصقة الطاقة لمكيفات الهواء
)الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة(

الجدوى االقتصادّية لألجهزة المنزلّية ذات النجاعة الطاقّية العالية
)الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة(
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تركيب األنظمة الشمسّية 
للخاليا الفولط ضوئية

تمّثل الخطوتان السابقتان )ترشيد استهالك الطاقة وتحسين الّنجاعة الطاقّية للّتجهيزات المنزلّية(، المرحلتين األولى والثانية 
من هرم التحّكم في الطاقة. فبعد إّتباعهما، يمكن الّتفكير في الخطوة الثالثة من الهرم وهي استخدام الطاقات المتجّددة، 

وتركيب نظام شمسي للخاليا الفولط ضوئّية في المسكن إلنتاج الكهرباء الستهالكها. 

ُتحّدُد الخصائص الفنّية لنظام الطاقة الشمسّية للخاليا الفولط ضوئية بعد األخذ بعين االعتبار لنتائج الخطوتين السابقتين من 
هرم التحكم في الطاقة.

إّن إتباع اإلرشادات المضّمنة في هذا الدليل ُيساعد على التخفيض في فاتورة استهالك الطاقة الكهربائية على مستوى العائلة، 
والتقليل من استيراد الدولة للطاقة على المستوى الوطني والمحافظة على البيئة على المستوى الكوني.

أخيرًا
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