
تعتبر الطاقة الكهربائٌة من الركائز  اسازاازٌزة       

للتطور االجتماعً والعلمً والصناعً ،فضالً عن 

أنها المحرك اساااً للتقدم والرقً فً مزتزتزلز  

 مجاالت الحٌاة.

إننا نعتمد على الزطزاقزة لزنزجزعزا حزٌزاتزنزا أكز زر    

اهولًة و متعة، ولكننا لألا  نقوم بزللزك بلزكزا 

بدٌهً دون التفكٌر بالعواقب. واسمر اللي ٌجهزلز  

الناس هو أن الطاقة لزٌزازت مزتزوفزرة إلزى اسبزد، 

  .لللك  علٌنا  ااتتدام مصادر الطاقة بحكمة

  إغالق أجهسح اىحبست اِىً واىطبثعبد أو

أي ٍعذاد ٍستهينخ ىينهرثبء فً حبىخ عذً 

 استخذاٍهب ىفترح طىَيخ خاله اىُىً.

  تأمذ ٍِ فصو اإلّبرح واىتنُُف واألحَبه

 األخري ثعذ اّتهبء ٍىاعُذ اىعَو اىرسَُخ

عْذ شراء اىثالجخ 

حبوه ٍعرفخ 

اىتنبىُف اىتقرَجُخ 

ىيتشغُو اىسْىٌ 

تأمذ أُ 

ثالجتل تعَو 

  ثنفبءح

تأكد من إغالق باب الثالجة 

بإحكام وال تحاول فتحه   

بدون داٍع، وعند فتحه  أغلقه 

بسرعة لضمان عدم تسرب 

 الهواء البارد خارجها. 

اإلنفاق على المبانً الحكومٌة  عادة     

ٌموا من مٌ انٌة الدولة، كما أن اإلنفاق 

على المبانً التاصة  فٌما ٌتص الطاقة 

ٌؤ ر على مٌ انٌتها وإن ما ٌمر ب  الوطن 

من ظرو  صعبة ٌتطلب الترلٌد فً 

ااتهالك الطاقة الكهربائٌة وللك مـن تـالا 

إدارة ااتتدام اسجه ة الكهربائٌة واإلنارة  

فإن أي توفر ٌتم تحقٌق  ٌعود بمردود 

 0مبالر على الدولة

 إعداد وتصميم قسم اإلعالم والعالقات العامة
 المسؤولية المجتمعية



سخان المياه الكهربائي مه أكثر األجهزة المنزلية استهالكاً 

 : مراعاة ما يلي عند استخدامو  للطاقة ولذلك يجب

 ¨ٓاىسبخْخ  اختجبر اىَىاسُر واىَحبثس ىَْع تسرة اىَُب

 وإصالحهب فىر تعرضهب ىيتيف. 

   ٌفضل عزل مواسٌر المٌاه الساخنة بمواد عازلة

 للحرارة لمنع تسرب الحرارة فً الحائط أو فً الهواء .

     ضجظ ٍْظٌ حرارح اىسخبُ )ترٍىستبد( عْذ درجخ

 ٍئىَخ.  درجخ 06حرارح 

إغالق التلفزيىن عند ¨

 ترك الغرفــــة 

ومما ال لك فٌ  أن تٌارنا فً كٌفٌة 

ااتتدام الطاقة اٌؤ ر على البٌئة، 

وعلى حٌاتنا، إضافة إلى تأ ٌره على 

حٌاة اسجٌاا القادمة. وهناك العدٌد من 

اسمور التً ٌمكن أن نقوم بها للحد من 

ااتتدام الطاقة وااتتدامها بطرٌقة 

أك ر وعٌاً، وهلا هو أااس عملٌة 

  ترلٌد الطاقة.

  وللحفاظ على الطاقة علٌنا مراعاة ما ٌلً  :   

  ٍِ صُبّخ األجهسح اىنهرثبئُخ َسَذ ٍِ  عَرهب وَقيو

استهالك اىطبقخ اىنهرثبئُخ, فبألجهسح اىجُذح تعَر أطىه 

 وتعَو ثنفبءح أعيً وتستهيل أقو.

  ُإعبدح طالء اىَجًْ , حُث َتٌ طالء األسقف ثبىيى

األثُض واىجذراُ ثبألىىاُ اىفبتحخ ألّهب تسبعذ عيً 

 تىزَع اإلّبرح.

 .ًاإلمثبر ٍِ استخذاً اىضىء اىطجُعٍ ّهبرا 

أما بالنابة للمبانى الحدٌ ة ٌتم تطبٌق كود كفاءة الطاقة واللى  

 ٌتضمن :

 .استخدام أنظمة اإلضاءة الموفرة للطاقة 

  استخدام األجهزة الكهربائٌة طبقاً للمواصفات القٌاسٌة

لكفاءة الطاقة ، خاصة فى أنظمة التكٌٌف  وأجهزة 

 المكاتب.

  استخدام أنظمة التكٌٌف المركزي بدالً من وحدات

التكٌٌف المنفصلة  فً المبانً التً ٌتم انشاؤها حدٌثاَ  . 

. 

 

 

 



 المسؤولية المجتمعية

 

 إعداد وتصميم قسم اإلعالم والعالقات العامة

 !! تذّكر دائما آخر مرة انقطعت فيها المياه عن المنزل

وتذكَّر … تذكَّر ىذا الشعور واستحضره دائًما كل يوم  
أن المسألة ليست ما تدفعو مقابل المياه النظيفة بل 

القيمة الكبرى لنقطة المياه في ىذا الكون. إن حديث 
الرسول صّلى اهلل عليو و سّلم بقولو: " ال تسرف في 

الماء ولو كنت على نهٍر جاٍر" يعني أنها أمانة ومسؤولية   
 كل إنسان في الكون.

 

 

المياه ىي عنصر أساسي من عناصر نظام البيئة   

الرئيسية التي تحقق التوازن واالستقرار ، كما أن 

االحتياجات المائية في األردن تزداد سنويا بنسبة 

(% وىذا يتطلب المزيد من كميات 4-6)

المياه ، ولكون مصادر المياه في األردن 

محدودة ، فقد أصبح من الضروري الترشيد في 

استهالكنا  ، والحد من الممارسات المائية غير 

المنسجمة مع واقعنا المائي ،بحيث يتم 

استغالل كل نقطة مياه أمثل استغالل بعيداً عن 

 الهدر .



استعمل ادلكنسة العادية لتنظيف ادلمرات وادلرآب   
 بداًل من استعمال اخلرطوم.  

االعتدال يف ري احلدائق ادلنزلية واستخدام نظام  الري 
 بالتنقيط ومؤقت الري أو الرشاش اخلاص بالزراعة.

ري احلديقة يف الصباح الباكر  أو عند الغروب حيث 
 يكون اجلو لطيفاً.

قم باستخدام الغسالة مرة واحدة يف األسبوع بدالً من 
 استخدامها بشكل يومي.

يف حالة استخدامك غسالة صحون، حاول ملئها 
 بالصحون على مدار اليوم وتشغيلها يف آخر اليوم.

إمأل احلوض لنصفو عند غسل الوجة واليدين والتًتك 
الصنبور مفتوحاً ألنو خالل دقيقتني يصل استهالكك 

( جالونات وتلك الكمية كبرية من 4من ادلاء حوايل )
 . ادلاء ميكن توفريىا

بخراطٌم  وصنابٌر بعدم اللعب توجٌه األطفال 
 الماء.

علم أطفالك أمهية ادلاء ومن أين يأيت وضرورة توفريه 
 واحلفاظ عليو.

 

 

إغسل الفاكهة 
والخضروات في 

حوض مملوء 
بالماء لتقليل 

الكميات 
 المستهلكة.

أترك األطعمة 
المجمدة في 

مكان مكشوف 
لمدة تكفي 

إلذابتها بدالً من 
صب الماء 

 عليها.

عند غسيل األطباق 
يفضل بأن يتم غسلها في 
حوض مملوء بالماء، أما 
األطباق التي تحتاج إلى 

تنظيف أكثر فينصح 
بغمرىا في الماء لمدة 

قصيرة قبل 
 غسيلها.

إستخدم 
الكمية 

المناسبة من 
المياه ألغراض 

الشرب أو 
إعداد القهوة 

 أو الشاي.

 . الوجو أو احلالقة أو تنظيف األسنانال تًتك حنفية ادلاء مفتوحة أثناء غسل 

يفضل وضع كوب من ادلاء أثناء تنظيف 
 األسنان بدالً من ترك حنفية ادلاء مفتوحة. 

استعمل الّدش بداًل من  عند االستحمام
ملء حوض االستحمام، وإذا اضطررت الستخدامو 

   فال داعي دللئو بالكامل.

   دائما استحم يف فًتة قصرية فقط.

يفضل تركيب قطع توفري ادلياه داخل حوض 
  االستحمام.

استخدام وعاء يف غسيل سيارتك بداًل من استخدام 
 خرطوم ادلياه.

يف حالة حصول تسرب للماء من 
احلنفية ينصح باإلسراع بتغري 

صمامات احلنفية أو وضع شريط 
بالستيكي رابط دلكان التسرب حىت 

 ال يزيد من استهالك ادلاء.

يساعد جهاز توفري ادلياه على خفض  
كمية ادلياه اليت يستهلكها الفرد ، إذ 

يعمل على مزج ادلاء ادلتدفق من الصنبور 
باذلواء وخيفض بالتايل وتلقائياً كمية 
ادلياه ادلتدفقة من الصنبور ولكن مع 

منحك اإلحساس بأنك ما زلت 
 تستخدم الكمية ادلعتادة من ادلاء.

 

 

 

  


