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تخفيض األجرة الثانية

لوحدها.  األخيرة   15 الـ  األعوام  في  الخاصة  للمنازل  الطاقة  تكاليف  تضاعفت  لقد 
وقد تحولت نفقات التدفئة والكهرباء منذ أمد إلى ما يشبه "أجرة سكن ثانية". ال تتوفر 
أمام المستأجرين غالبا أية فرصة في تخفيض تكاليف التدفئة والمياه الساخنة عبر بذل 
استثمارات مكلفة. فالعزل الحراري شأنه شأن تركيب نوافذ جديدة ومدافئ عصرية 
للمستأجر  يمكن  وال  المؤجر  مسؤولية  في  تقع  الساخنة  المياه  إعداد  أجهزة  فيها  بما 
المطالبة بها إال في حاالت استثنائية. غير أنه ما زال هناك على الرغم من ذلك ما يمكن 

للمستأجر القيام به من أجل توفير الطاقة والمال.

مراقبة االستهالك

من  سوى  بمقدور  ليس  الخاصة.  الطاقة  استهالكات  معرفة  للتوفير:  األولى  الخطوة 
المرتفعة عائدة  الطاقة  إذا ما كانت تكاليف  يقيم،  بانتظام أن  بيانات استهالكه  يراقب 
إلى ارتفاع استهالكه أم إلى ارتفاع أسعار الطاقة. من الممكن التحقق من اإلمكانيات 
المتوفرة للتوفير عن طريق مقارنة االستهالك الذاتي بالقيم المتوسطة والقيم المثالية. 
لدى  العاملين  الطاقة  توفير  الخصوص من مستشاري  بهذه  تحصلون على معلومات 

المكتب الرئيسي للمستهلكين. 

التدفئة والتهوية بشكل مستهدف

تحتل طاقة التدفئة في المنازل الخاصة حصة األسد، إذ أنها تشكل قرابة 70 بالمئة من 
استهالك الطاقة اإلجمالي. من يكتفي بتدفئة منزله حتى القدر الذي يحتاجه فعال، يمكن 

له أن يخفض تكاليف الطاقة بشكل واضح. 

فإذا قمتم في غرفة ما بتخفيض درجة الحرارة من 24 إلى 20 درجة مئوية، فإنكم 
ستوفرون عندها ما يزيد عن 20 بالمئة من تكاليف التدفئة. من شأن استعمال ميزان 
حرارة أن يسهم في تفادي تدفئة الغرف زيادة عن اللزوم. كما أن بإمكانكم أيضا في 

ساعات الليل أو عند مغادرتكم للشقة أن تخفضوا درجة حرارة المدافئ إلى حد بعيد.
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وتكاليف  الطاقة  استهالك  ارتفاع  إلى  التدفئة  موسم  الخاطئة خالل  التهوية  تؤدي  قد 
التدفئة بشكل بالغ. أما التهوية بشكل مستهدف فمن شأنها في المقابل أن تخفض ليس 
من نسبة رطوبة جو المنزل فحسب، بل ومن خطورة نشوء الفطريات أيضا. لعل أكثر 
الطرق فاعلية من أجل استبدال الهواء في الداخل بشكل كامل، هي تهوية الغرف عن 
طريق فتح نوافذ وأبواب داخلية مقابلة لبعضها البعض على وسعها. ومن شأن فتح 
النوافذ قلبا أن يسهم في استبدال الهواء إلى حد ما بصفة بديلة عن ذلك. غير أنه يتعين 
بعد فترة معينة إعادة إغالق النوافذ سواء كانت هذه مفتوحة قلبا أو على وسعها. من 
المستحسن أن تقوموا بفحص عملية التهوية بمساعدة مقياس للحرارة والرطوبة. ينصح 

بالحفاظ على رطوبة نسبية تتراوح ما بين 35 و 60 بالمئة. 

مياه ساخنة حسب الحاجة

بعد  المنزل  في  الطاقة  استهالك  من حيث  الثاني  المركز  الساخنة  المياه  إعداد  يحتل 
التدفئة. وقد تنشأ تكاليف باهضة بوجه خاص إن كان ماء المنزل يسخن بواسطة أجهزة 

كهربائية. من المجدي هنا اتخاذ بعض التدابير لغرض التوفير!

مغلقة  والباردة  الدافئة  الغرف  بين  ما  واألبواب  النوافذ  على  حافظوا 
دوما، وإال فستتسرب الحرارة إلى الغرف الباردة ومعها الرطوبة أيضا.

أو  داخلي صحي"  "جو  المنشور  في  المعلومات  من  المزيد  تجدون 
لدى أحد مستشاري الطاقة العاملين لدى المكتب الرئيسي للمستهلكين.
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الضبط السليم

إن أسهل طريقة لتوفير الطاقة هي تسخين الماء فقط حتى درجة الحرارة التي تحتاجونها 
فعال. يمكنكم بالنسبة لساخانات الماء الفورية التي يتم التحكم بها إلكترونيا ضبط درجة 
الحرارة المالئمة بشكل دقيق. من شأن هذا أن يوفر الكهرباء والماء أيضا، ذلك ألنه ال 
يتم هنا إضافة المزيد من الماء البارد. يرجى فضال عن ذلك االنتباه بالنسبة لخزانات 
إلى  الحمام  الموجودة في  الكبيرة  المغسلة والخزانات  الموجودة تحت  الماء الصغيرة 
درجة الحرارة المضبوطة. توفر حنفيات خلط المياه ذات المقبض الواحد إمكانية ضبط 
درجة حرارة الماء بدقة دون هدر كمية كبيرة من الماء الساخن.  يتعين عليكم عند 

سفركم في إجازة ما إطفاء خزان الماء الساخن كليا.

تخفيض استهالك الماء الساخن 
وتوفير الطاقة

كبيرة من  توفير كمية  البانيو  بدال من االستحمام في  الدش  من شأن االغتسال تحت 
الماء وتوفير نفقات الطاقة أيضا، إذا أن ملء البانيو بالماء يتطلب ثالثة أضعاف الماء 

والطاقة التي يتطلبها اإلغتسال تحت الدش. 

من الممكن فضال عن ذلك توفير المزيد من الماء ومعه الطاقة أيضا عن طريق استبدال 
رأس الدش برأس موفر للماء. إذ أن رأس الدش الموفر للماء ال يخرج بفضل نظام 
تحديد كمية الماء المركب فيه سوى 6 لتر في الدقيقة بدال من 12 لترا أو أكثر كما هو 
الحال بالنسبة لرؤوس الدش القياسية. هذا فضال عن عدم ترسب الكلس على رؤوس 

الدش الموفرة للماء بتلك السرعة المعهودة من الرؤوس العادية.

والمياه  التدفئة  تكاليف  تخفيض  عن  فضال  باإلمكان 
بعيد.  حد  إلى  الكهرباء  نفقات  من  الحد  أيضا   الساخنة 
الذي يحمل نفس  المنشور  الكهرباء من  توفير  النصائح بشأن  تحصلون على 
االسم أو لدى أحد مستشاري الطاقة العاملين لدى المكتب الرئيسي للمستهلكين.
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 استثمارات مجدية

من الكافي غالبا اتخاذ إجراءات صغيرة، يمكن حتى للمستأجر اتخاذها بنفسه، بهدف 
تخفيض تكاليف الطاقة.

عزل المدافئ

الجدران الخارجية لمشكاوات المدافئ، أي التجويفات التي تركب فيها المدافئ، جدران 
كبيرة من  فقدان كمية  بدوره  يعني  ما  بالغ.  بشكل  المدفأة  قبل  تدفئها من  وتتم  رقيقة 
باإلمكان  فإن  الخارجي،  المدفأة والجدار  بين  ما  إذا كان هناك متسع كاف  الحرارة. 
عندها إلصاق ألواح عازلة للحرارة وراء المدفأة وبهذا الحد من كمية الحرارة المفقودة. 
يتعين هنا غالبا فك المدفأة أوال. ال بد من الحرص هنا على كون األلواح ملصقة على 

المساحة بأكملها وعلى عدم وجود أية ثغرات بينها.

إحكام النوافذ واألبواب

تقوموا  أن  بإمكانكم  اإلغالق.  محكمة  غير  تكون  ما  غالبا  القديمة  واألبواب  النوافذ 
بأنفسكم بكل سهولة بتركيب أشرطة مانعة للتسرب وأشرطة مجهزة بما يشبه الفرشاة 
تحت األبواب. من شأن هذا أن يسهم في تجنب دخول الهواء البارد وفقدان الحرارة. 

التحكم بدرجة حرارة الغرف

إذا كنتم تودون التحكم بدقة بدرجة حرارة الغرف المختلفة في آن واحد، فإننا ننصح 
هذه  ضبط  الممكن  من  للبرمجة.  قابلة  )ترموستات(  ضبط  أجهزة  باستعمال  عندها 
األجهزة على نحو يتم فيه رفع أو خفض درجة الحرارة تلقائيا في أوقات معينة. فهكذا 
تكون غرفة النوم مثال دافئة حينما تستيقظون صباحا، أو يكون جو المطبخ لطيفا عندما 
تعودون مساءا إلى المنزل. بينما تظل المدفأة باردة في ساعات الليل وعند عدم وجودكم 
في المنزل. بإمكان المستأجر أن يركب أجهزة الضبط هذه بنفسه أو أن يكلف عامال 
مختصا بذلك. من الممكن عند االنتقال إلى سكن آخر مواصلة استخدام هذه األجهزة 
في الشقة الجديدة. غير أن عليكم حفظ رؤوس أجهزة الضبط القديمة جيدا: إذ أن هذه 

ملك للمؤجر.
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تفريغ الهواء من المدافئ

المدافئ التي تصدر صوت بقبقة ليست مزعجة فحسب، بل وإنها ال تدفئ أيضاكما 
يجب. يعود سبب هذه البقبقة إلى وجود هواء داخل المدفأة. وبهذا فإن المدفأة ال تكون 
المدفأة  من  الهواء  تفريغ  يمكنكم  يجب.  كما  تسخن  وال  كامل  بشكل  بالماء  مملوءة 

باستعمال مفتاح خاص وبخطوات قليلة فقط. 

غير أن عليكم هنا إعالم مؤجركم، أو البواب أو إدارة المبنى مسبقا بذلك، ألنه قد يكون 
من الضروري بعد ذلك إضافة الماء إلى نظام التدفئة. يتعين عند تكرر وجود هواء 
داخل المدفأة أن يقوم عامل مختص بتكليف من المؤجر بفحص نظام التدفئة وإزالة 

سبب العطل.

عدم تغطية المدفأة

عندها  الممكن  من  ليس  فإنه  ستائر،  أو  أثاث  أو  ما،  بألواح  مغطاة  المدفأة  كانت  إذا 
استغالل الحرارة الصادرة منها بشكك كامل. أضف إلى ذلك أن صمام جهاز الضبط 
قد ال يكون قادرا عندها على ضبط درجة الحرارة السليمة نظرا الحتباس الحرارة ما 

تحت ألواح التغطية. النتيجة: الغرفة تظل باردة.

ماذا يحق للمتسأجرين

للسؤال عن ماهية اإلجراءات التي تتطلب موافقة المؤجر إجابات مختلفة شيئا ما من 
طرف المحاكم. يسري هنا كقاعدة أساسية ما يلي: إذا كان التغيير قابال لمعاودة إزالته 
دون جهد كبير ولم يكن من المتوقع إلحاق أضرار بنائية بالمنزل بسببه، فإنه ال حاجة 

عندها للحصول على موافقة من المؤجر. 

مبكر.  وقت  في  المؤجر  مع  المقررة  التركيبات  إيضاح  الشك  حالة  في  عليكم  يتعين 
يرجى لهذا السبب أن تستفسروا في وقت سابق، إن كنتم تريدون استبدال أجهزة الضبط 

بأنفسكم أو القيام بأعمال عزل حراري صغيرة.
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تحدثوا مع مؤجركم

إذا كنتم تسكنون في شقة بحاجة إلى ترميم "شقة مبذرة للطاقة"، فإن مساعيكم التوفيرية 
لن تثمر شيئا في هذه الحالة. بل يتعين عليكم في مثل هذه الحاالت التحدث مع مؤجركم 
واسداء النصيحة له بالتوجه بهدف الحصول على مشورة بشأن توفير الطاقة. الكثير 

من المؤجرين كلهم آذان صاغية بهذا الصدد. 

المؤجرون ملزمون قانونيا باتخاذ إجراءات معينة لتوفير الطاقة. ومن هذه اإلجراءات 
عادة ما يلي: 

 العزل الحراري ألنابيب التدفئة والماء الساخن 	 
شأنها شأن الحنفيات الموجودة في األماكن غير المدفأة.

 العزل الحراري ألسقف الطوابق العلوية التي يمكن 	 
الوصول إليها وال يمكن المشي عليها

 استبدال مدافئ الغاز أو الزيت 	 
التي يزيد عمرها عن 30 سنة.

قد يشكل االنتقال إلى سكن أوفر من حيث استهالكه للطاقة في حاالت متفرقة حال جيدا 
وفعاال على المدى البعيد.

اطلبوا بطاقة كفاءة الطاقة

من  تمكن  وهي  الطاقة  استهالك  حيث  من  المبنى  جودة  الطاقة  كفاءة  بطاقة  تصف 
تقدير تكاليف التدفئة والماء الساخن. على المؤجرين حتى في إإلعالنات العقارية ذكر 

البيانات الهامة المستمدة من بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالمبنى. 

فهكذا  للشقة.  استئجاركم  الطاقة عند  كفاءة  بطاقة  لكم  يقدم  أن  أن على مؤجركم  كما 
تكاليف  دفعه مستقبال من  ما عليكم  تقدير  اإليجار فرصة  توقيع عقد  قبل  لكم  تتسنى 

للتدفئة بصفة تقريبية.
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المكاتب الرئيسية للمستهلكين في الواليات األلمانية  
المكاتب االستشارية   
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من نحن 

مشورة  للمستهلكين  الرئيسي  للمكتب  التابع  للطاقة  االستشارية  الخدمات  قسم  يقدم 
مؤهلة ومستقلة لكافة المستهلكين في المسائل المتعلقة بالطاقة. يحظى هذا القسم منذ 
يزيد عن  ما  في  يعمل  والطاقة.  لالقتصاد  االتحادية  الوزارة  من  بدعم  العام 1978 
600 مرفق في شتى أنحاء ألمانيا قرابة 500 مهندس ومهندس معماري وغيرهم من 
الخبراء لصالح قسم الخدمات االستشارية للطاقة التابع للمكتب الرئيسي للمستهلكين. 
يقدم هؤالء المشورة والنصيحة لكل مستهلك بشكل حيادي ومستقل تماما عن شركات 
التزويد بالطاقة ويعثرون له على حلول فردية. مصالح المستهلك هي التي تحتل مركز 

الصدارة في هذه المشورة.

نحن نقدم بحسب نوع المشكلة واالحتياجات الشخصية صيغا استشارية مختلفة، بدءا 
بالمشورة الهاتفية السريعة وصوال إلى المواعيد االستشارية المفصلة التي تجرى في 

منزل المستهلك. 

في  الطاقة  باستهالك  المتعلقة  المسائل  كافة  في  االستشارية  الخدمة  مواضيع  تتمثل 
المنازل الخاصة، ومنها مثال

توفير الكهرباء	 
التدفئة والتهوية	 
الوقاية البنائية للتدفئة والحرارة	 
تكنولوجيا التدفئة والضبط	 
الطاقات المتجددة 	 
)الطاقة الشمسية، مضخات التدفئة، تدفئة المناطق(	 
برامج الدعم	 
تغيير شركة التزويد بالطاقة	 

المنازل  لسائر  بالنسبة  أما  المتدني.  الدخل  ذات  للمنازل  مجانية  االستشارية  الخدمة 
األخرى فتتراوح تكاليف الخدمة االستشارية بحسب نوعها من 5 حتى 45 يورو على 
أقصى حد فقط. يعود الفضل في توفر هذه اإلمكانية إلى دعم وتشجيع الوزارة االتحادية 

لالقتصاد والطاقة.

قسم الخدمات االستشارية للطاقة التابع للمكتب الرئيسي للمستهلكين
مستقل، مؤهل وقريب
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