
لتجنب صرف كمية كبيرة من المياه 

ضع زجاجة  بالستيكية مليئة بالماء 

ومحكمة االغالق داخل النياجرا  

مما  يوفر في عدم امتالءئها 

لتر تقريبا في كل عملية  2وتوفير 

.                             تشغيل   

إن المياه المهدورة من الخزانات  هي  

جزء من قيمة فاتورة المياه ، فال تتفاجأ 

اذا كنت لم تتأكد من صالحية  طواشات 

الخزانات  االمر الذي يجعلك تفقد كميات  

من المياه فائضة عن حاجتك تذهب هدرا 

.                على االرض ولكنك تدفع  ثمنها. 

                                   

 اغالق خرطوم الماء        

عند غسل سيارتك، يمكنك حفظف          
جالفو  مفا الفمفاء إ ا  051ما يصل إلى 

قمت بإيقاف تشغيل خرطوم الفمفاء بفيفا 
الغسيل والشطف. اسفخفافدام  لفو مفا 

الماء والصابو  بدال ما  لك. يمكنك أيضفا 

اسخادام أي ماء الفمفطفر جفمف فت  ف  
 برميل خاص بك.                            

 شركة مياه اليرموك
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 خرطوم  الماء

 

 

ت ويد األطظال -

على اسخادام 
الدش بدال مفا 
الفبفانفيفو عفنفد 
 االسخحمام 

 



.. 

 

 

إبحث عن مواضع التسرب         -
والحنفيات التي تتسرب منها   

ا.               المياه، وقم بصيانته  

أحكم إغالق الحنفيات، لمنعها من -

              التقطير .                             

ان استخدام الدوش منخفض التددقدق 

يقلل استخدام المياه بدمدقددار ق يدقدل 

بالمئة واقسرة المكونة من  52عن 

اربعة اقراد يمكن ان توقر قي السنة  

اكثر من  ما تستهلكه بركدة سدبداحدة 

مدددددددتدددددددوسدددددددطدددددددة الدددددددحددددددد دددددددم.                               

هل تعلم ان قدتدرة اقسدتدحدمدام لدمددة 

 033دقيقة يستهلد  اكدثدر مدن  52

قحداول ان تدخدتدصدر ، لتر من الماء 

                    نصف مدة اقستحمام. 

 قي دورة المياه

خالل اقستحمام، أو الحالقة، أو غسل 

األسنان، أو غسل اليدين بالصابون   

ق تتر  الماء  ارياً إق عند استخدامه 

.                                قعلياً   

 

 قددددددددددددددددي الددددددددددددددددمددددددددددددددددطددددددددددددددددبدددددددددددددددد 
عددنددد غسددل األوانددي يدددويدداً، أغددلددق الددحددوض  - 

 بددددددالسدددددددادة لددددددالحددددددتددددددفددددددا  بددددددالددددددمدددددداء.
اسددتددخدددم غسددالددة الصدحددون  الدد داليددة  قددهددي  - 

تستهل  كمية ماء أقدل مدن 
 الدددددديددددددسددددددل الدددددديدددددددو .

ضدع حدمدالً كدامدالً عدندد  - 
استعمال غسالة الصدحدون، 

 أو غسالة المالبس.

 

 

 

 

 

 

 

يفضل ر  الحديقة قي الصباح الباكدر، أو قدي   -
المساء للحد مدن تدبدخدر الدمداء، خصدوصداً خدالل 

أشدددددددددهدددددددددر الصددددددددديدددددددددف الدددددددددحدددددددددارة.                                
اسددتددخدددم قددطددع تددوقدديددر الددمدديدداه قددي الددمددطددبدد   -

 والحمامات.

من األقكار ال يدة أن تيسل سديدارتد  قدوق، أو  -
ب وار عشب حديقة المنزل كي ق يدههدب قدائدض 

                                                               الماء سدى.
                                                                

 رشد استهالكك ووفر فلوسك
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