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الوفورات السنوية للعمالء
الوفورات المحتملة من تحويل العبء الناجم من األجهزة الرئيسية إلى خارج أوقات الذروة

يُعمل اآلن بالتوقيت الصيفي على مدار السنة، 
أي على مدار 365 يوًما
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.Powercor Tariff structure statement :www.energyrating.gov.auبناًء على معدل االستھالك العادي، من خالل المصدر المصدر
1,745 kWh (Powercor Climate Saver customer average)مجموع الحمل على أجھزة تكییف الھواء

Annual Customer Savings
Potential savings from shifting load from major appliances into off-peak

ابدأ بالتوفير في فاتورة الكهرباء اليوم.

يمكنك اآلن التوفير في فواتير الكهرباء باستخدام أجهزتك الكهربائية خالل النهار، ألّن توفير الكهرباء ال يقتصر على كمية الطاقة 
المستخدمة فحسب، بل يرتبط أيًضا بوقت استخدامها.

ُطلب منا، لسنوات عديدة، تشغيل أجهزتنا الكهربائية في الليل لتوفير المال. وكان هذا األمر صحيًحا. أما اآلن، مع قيام العديد من 
األشخاص بتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية على األسطح، هناك الكثير من الطاقة الكهربائية المتاحة خالل النهار.

استفد من التعريفة الجديدة المرتبطة بوقت االستخدام عن طريق تشغيل األجهزة الكهربائية خالل النهار حتى الساعة 3 عصًرا وستوفر 
بذلك المال.

كم المبلغ؟ ما يقرب من 100 دوالر* سنويًا للمستخدم العادي. يعطيك الجدول التالي فكرة عن المجاالت التي يمكن أن توفر المال من 
خاللها.

كما تالحظ، فإّن  تلك األجهزة الكهربائية الرئيسية 
مثل السخانات ومكيّفات الهواء والغساالت والنشافات 

وغساالت الصحون هي التي تستهلك المزيد من 
الكهرباء. ويعمل الكثير منا حاليًا من المنزل مما يساهم 

في ارتفاع فواتير الكهرباء. إال أّن ذلك يمنحنا أيًضا 
الفرصة لتشغيل هذه األجهزة خالل النهار، حتى الساعة 

3 عصًرا، أو لضبط مؤقت، ومن ثمَّ خفض التكاليف.

ينطبق األمر نفسه على مالكي السيارات الكهربائية، 
فشحن سيارتك لالستفادة من رسوم الطاقة المخفضة 

خارج أوقات الذروة يشبه إلى حد ما مالك السيارة التي 
تعمل بالبنزين الذي يعرف دائًما مكان شراء أرخص 

وقود.

المصدر: Powercor Tariff structure statement. بناًء على معدل االستهالك 
.www.energyrating.gov.au العادي، من خالل المصدر

مجموع الحمل على أجهزة تكييف الهواء 
.)Powercor Climate Saver customer average(       

1,745 kWh
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كيف أنتقل إلى التعريفة الجديدة المرتبطة بوقت 
االستخدام؟

سواء قمت بتوصيل الكهرباء إلى عقارك للتو أو كنت 
عمياًل قديًما، فإّن أفضل طريقة لمعرفة إذا ما كنت 

مستفيدًا من تعريفتنا الجديدة المرتبطة بوقت االستخدام 
هي االتصال بمزود خدمة الكهرباء؛ فهو المسؤول عن 

إرسال فاتورة الكهرباء لك. إذا لم تكن من المستفيدين 
من هذه التعريفة الجديدة، فحينها يمكنه تحويلك تلقائيًا، 

حتى تتمكن من البدء بتوفير المال على الفور.

نصائح سريعة لتحقيق أقصى استفادة من التعريفات المرتبطة بوقت االستخدام:

ماذا يعني ذلك لعمالء الطاقة الشمسية؟

سيستفيد العمالء الذين يستخدمون ألواح الطاقة الشمسية أيًضا. 
فقد يكون تشغيل األجهزة خالل النهار باستخدام الطاقة التي 

تولدها أفضل استغالل الستثمارك في الطاقة الشمسية من 
إعادة تصدير الطاقة الكهربائية إلى الشبكة. ومن المنطقي أن 

تقوم بتشغيل األجهزة وقت توليد الطاقة، بدالً من االعتماد على 
الشبكة عندما يتّم احتساب الرسوم مقابل استهالك الطاقة في 

أوقات الذروة وتكون عندها التكلفة أعلى.

وإليكم نصيحة مفيدة لعمالء الطاقة الشمسية الجدد. من خالل 
توجيه األلواح الشمسية الخاصة بكم إلى الغرب، ستتمكنون 

من زيادة اإلنتاج ما بعد الساعة 3 عصًرا عندما يكون اإلمداد 
من الشبكة أكثر كلفة.

بطبيعة الحال، تذكر دائًما أنه من المفيد التحدث إلى مزود 
خدمة الكهرباء للتأكد من أّن تعريفتنا الجديدة المرتبطة بوقت 

االستخدام مناسبة لك. 

 

استخدم األجهزة الرئيسية مثل جهاز التدفئة    •
أو مكيّف الهواء أو النشافة أو الغسالة أو غسالة    
األطباق خالل النهار وحتى الساعة 3 عصًرا.  

اضبط الغساالت والنشافات وغساالت األطباق    •
على الدورة المؤجلة/توقيت مؤجل خارج    

أوقات الذروة من 3 عصًرا إلى 9 مساًء  

قم بوضع جهاز توقيت لألجهزة الكهربائية    •
األخرى )المصابيح، التلفاز، إلخ(  

قم بضبط الوقت المحدد لمضخات حمام    •
السباحة  

قم بوضع األلواح الشمسية على زاوية متجهة    •
أكثر إلى الغرب.  

اشحن سيارتك الكهربائية خارج أوقات الذروةً  •

قم بتدفئة منزلك مسبقًا في األيام الباردة و/أو    •
اضبط جهاز التوقيت للعمل بعد الساعة 9 مساًء    

لتنعم بالدفء في الليل  

قم بتبريد منزلك مسبقًا في األيام الدافئة    •
لالستفادة من األسعار األرخص خارج أوقات    

الذروة  

* تعتمد الوفورات على خطة أسعار التجزئة الخاصة واالستهالك.

تحقق من ظروفك الشخصية لمعرفة إذا ما كانت تعريفتنا المرتبطة بوقت االستخدام ستخفض عليك التكاليف.  
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