
هل لديك استفسارات؟ 
نحن هنا من أجلك!

كة  ي مكتب شؤون الغاز الطبيعي ب�ش
 يسعدنا استقبالكم �ف

طاقة وسط الراين:

Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
Am Berg 6

56070 Koblenz

هاتف: 2999-60100 0261 
erdgasumstellung@enm.de : ي

و�ف لك�ت يد الإ ال�ب
مواعيد العمل:

8 صباًحا - 4:00 مساًء ، الثالثاء، الخميس:   ف الثن�ي
8 صباًحا - 6:00 مساًء الأربعاء:    
8 صباًحا - 12:00ظهًرا الجمعة:   

مطبوع عىل ورق معاد استخدامه بنسبة 100%.

ة متوفرة أيًضا باللغات   هذه الن�ش
 . كية  ، وال�ت ، والروسية  ية  ض نجل�ي ، والإ الألمانية 

enm.de/Erdgasumstellung :يلها من هنا ض ويمكن ت�ض

8/2021 إصدار: 

ي إىل غاز القيمة الحرارية العالية 
يمكن معرفة المواعيد المتوقعة للتحويل الف�ف

نت  ن�ت H-Gas من عىل الخريطة المتواجدة عىل موقعنا عىل الإ
enm.de/erdgasumstellung



معلومات تهمك: 

الغاز  صادرات  إيقاف  سيتم  وري؟  �ض هذا  هل   - الطبيعي  الغاز  تحويل 
المستقبل  ي 

�ف ألمانيا  إىل  هولندا  من   L-Gas الحرارية  القيمة  منخفض  الطبيعي 
ي يتم 

وري تحويل المناطق الحالية ال�ت القريب، وبالتاىلي فسوف يكون من ال�ف
ي ألمانيا إىل الغاز مرتفع القيمة 

تغذيتها بالغاز منخفض القيمة الحرارية L-Gas �ف
.H-Gas الحرارية

منطقة وسط  ي 
�ف الغاز  أجهزة  إحصاء  بدأ  الطبيعي؟  الغاز  كيف سيتم تحويل 

الراين II عام 2021. بعد ذلك، يتم تعديل الأجهزة كي تتوافق مع أعمال التشغيل 
ف أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2023. ي ستتم ب�ي

، ال�ت ي
الف�ف

ي بعد تعديل نظام الغاز؟ 
ي الستغناء عن الصيانة السنوية لأجهز�ت

هل يمكن�ض
كات  ال�ش إحدى  قبل  أجهزتك مرة واحدة سنويًا من  تستمر صيانة  أن  ل! يجب 
ي 

ي قمنا بتفويضها لتحويل الغاز الطبيعي ليس لها الحق �ف
كات ال�ت المعتمدة. ال�ش

كيب  ي السابق مسؤولية جهة ال�ت
القيام بالصيانة - بل ستظل هذه المهمة كما �ف

ي تثق أنت بها.
ال�ت

؟ سيكون عليك استبداله  ي ماذا يحدث إذا لم يمكن تعديل جهاز الغاز الخاص �ب
ف 100  اوح ب�ي ي إطار ظروف معينة بمبلغ ي�ت

ع �ف ّ
بجهاز جديد.  سوف يدعمك الم�ش

إىل 600 يورو، حسب عمر الجهاز غ�ي القابل للتعديل.

ي ل يعمالن بالشكل 
كيب أن جهازي أو نظام تدفئ�ت ي ال�ت

ماذا يحدث لو وجد ف�ض
ي 

القصور، وال�ت ك لك بطاقة توضح أوجه  الحالة، سوف ي�ت ي هذه 
الصحيح؟ �ف

كة تركيبات من اختيارك، وإل فلن يمكن تعديل  يجب حلها عىل الفور من قبل �ش
. ويرجى العلم أن الإصالحات ل تعد جزًءا من إجراءات التعديل. ي

الجهاز المع�ف

ي أثناء التعديل؟ فقط إذا لم  هل يمكن أن يتم إغالق وصلة الغاز الخاص �ب
تركيبات  ي 

�ف ة  عيوب خط�ي اكتشاف  تم  إذا  أو  أجهزتك،  لتعديل  الفرصة  تعطنا 
انك.  الأجهزة  الغاز لديك. هذا الإجراء من أجل حمايتك الشخصية وحماية ج�ي

ي سوف تعمل بأمان. 
المعدلة فقط هي ال�ت



تحويل الغاز الطبيعي عىل ثالث مراحل

المرحلة 1: فحص الأجهزة
بدأت منذ خريف 2020 أعمال فحص أجهزة الغاز لدى العمالء من المؤسسات 
ي 2021 بدأت أيًضا أعمال فحص جميع الأجهزة 

الصناعية. ومنذ يناير/كانون الثا�ف
كات التجارية. سيقوم مكتب الغاز  ي المنازل وال�ش

ي تعمل بالغاز الطبيعي �ف
ال�ت

الطبيعي بإبالغك كتابًيا بالموعد الأول )من موعدين عىل الأقل( لعملية التحويل 
كيب بالكشف  ي ال�ت

قبل ثالثة أسابيع عىل الأقل. خالل الزيارة الأوىل، سيقوم ف�ف
عىل أجهزة الغاز الخاصة بك وإجراء قياس للعادم. وسوف يقوم بتدوين ذلك 

ي مح�ف الزيارة.
�ف

المرحلة 2: تعديل الأجهزة
ي 

سيتم تزويد الأجزاء الالزمة لتعديل الأجهزة من قبل شبكة طاقة وسط الراين. �ف
كيب الأجزاء وتعديل الأجهزة. وسوف يرتب  كيب ب�ت ي ال�ت

الزيارة الثانية سيقوم ف�ف
معك موعًدا بخصوص هذا الأمر. تستغرق عملية التعديل من حواىلي 30 إىل 60 

دقيقة، اعتماًدا عىل طراز الجهاز الخاص بك.

الغاز  تحويل  يوم  بعد  أو  قبل  التعديل  تفعيل  يتم  الجهاز،  نوع  اعتماًدا عىل 
. وهذا الأمر يعتمد عىل نوع الجهاز.  بوقت قص�ي

القيمة  ذي  الـغاز  لستقبال  تعديلها  يمكن  ل  للغاية  القديمة  الأجهزة  بعض 
اء جهاز جديد.   ف عليك �ش ي مثل هذه الحالت سيتع�ي

الحرارية العالية H-Gas. �ف
ف 100 إىل 600 يورو،  اوح ب�ي ي إطار ظروف معينة بمبلغ ي�ت

ع �ف ّ
سوف يدعمك الم�ش

حسب نوع الجهاز وعمره. 

ي
المرحلة 3: التحويل الف�ض

بواسطة شبكة   H-Gas الـ إىل   L-Gas الـ ي من 
التق�ف التحويل  أعمال  تنسيق  يتم 

ي 
طاقة وسط الراين بالتعاون مع مشغل منظومة النقل. وسوف يتم هذا الأمر �ف

ف شهري أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2023. وبداية من هذا التاريخ  منطقتك ب�ي
لن  عادة  لك.  ف م�ف إىل  الأنابيب  ع�ب   H-Gas بنوعية  الطبيعي  الغاز  يتدفق  سوف 

تالحظ أي تغي�ي أثناء إجراء أعمال التحويل.
.



قيمة حرارية أعىل

هل سأدفع رسوًما أك�ب من أجل الحصول عىل قيمة حرارية أعىل؟
ل، لن يكون هناك أي تأث�ي للنوعية الجديدة عىل تكاليف الطاقة: فالحساب يتم 
الغاز  من  )م³(  مكعب  م�ت  لكل  وليس  كيلوواط/ساعة(   =  kWh( الطاقة  بوحدة 
الحرارية  القيمة  ذي  الغاز  من  أقل  كمية  إىل  العكس، ستحتاج  بل عىل  الطبيعي. 

العالية.

مثال عىل حساب الفوات�ي

1 م3 = 9.8 ك.و.س/م3   L-Gas
2551  م3 × 9.8 ك.و.س/م3   

= 25000 ك.و.س        

ي يتم حساب الفوات�ي عليها(
)الستهالك × القيمة الحرارية = الطاقة ال�ت   

1 م3 = 12 ك.و.س/م3   H-Gas
2083 م3 × 12 ك.و.س/م3   

= 25000 ك.و.س        

ي يتم حساب الفوات�ي عليها(
)الستهالك × القيمة الحرارية = الطاقة ال�ت   

!H-Gas و L-Gas نفس التكلفة لكل ك.و.س لـ

مراقبة الجودة
ة بالمائة من جميع المنازل  ة فحص وتعديل الأجهزة، سيتم زيارة ع�ش عىل مدار ف�ت

مرة أخرى كجزء من ضمان الجودة.



 نوعية جديدة من الغاز الطبيعي 
ابتداء من عام 2023

 L-Gas نتحول من الغاز منخفض القيمة الحرارية 
H-Gas إل عالي القيمة الحرارية

شبكة طاقة وسط الراين ستكون المسؤولة عن تشغيل شبكة الطاقة لديك، وستعمل 
تزويدك  يتم  الأوقات.  ي جميع 

�ف وموثوقية  بأمان  لك  الطبيعي  الغاز  توصيل  عىل 
ي الوقت الحاىلي من مصادر ألمانية وهولندية. وتنتمي منطقتنا إىل مساحة 

بالغاز �ف
ي 

تغطي %30 من ألمانيا يتم تزويدها بغاز طبيعي يسمى L-Gas )حرف الـ "L" يأ�ت
المخزون  ولكن  للغاز(،  منخفضة  حرارية  قيمة  إىل  تش�ي  ي 

وال�ت  ،"Low" كلمة  من 
المتوفر من هذه النوعية أوشك بالفعل عىل النفاذ. أما مساحة ال %70 المتبقية 
كلمة  من  ي 

يأ�ت  "H" الـ  )حرف   H-gas يسمى  طبيعي  بغاز  إمدادها  فيتم  ألمانيا  ي 
�ف

ي تش�ي إىل قيمة حرارية مرتفعة للغاز(، وهذه النوعية ل يزال هناك 
"High"، وال�ت

ي قيمتيهما الحرارية، يجب بالتاىلي 
ي الغاز �ف

مخزون وف�ي منها. ونظًرا لختالف نوعي�ت
تعديل جميع الأجهزة لكي تتوافق مع نوعية الغاز الجديدة.

ي يتم إمدادها بالغاز الطبيعي 
ي ألمانيا سيتم تحويل جميع المناطق ال�ت

بالمناسبة: �ف
من النوعية L-Gas إىل H-Gas بحلول عام 2030.

تكلفة تعديل الأجهزة
ة من أجل تعديل الجهاز. بما أن تحويل نوعية الغاز الطبيعي يتم  لن تدفع مبا�ش
جميع  فإن  ألمانيا،  أنحاء  لجميع  الطويل  المدى  عىل  الغاز  إمداد  ف  تأم�ي بغرض 

. ي
ي تكاليف التحويل من خالل رسم إضا�ف

مستهلكي الغاز الطبيعي سيساهمون �ف

مكتب الغاز الطبيعي يتول تنسيق أعمال التحويل
العمالء،  الصحيح لجميع  بالشكل  التحويل  يتم  أن  الراين  يهم شبكة طاقة وسط 
مسؤولية  تقع  حيث  ة.  الخ�ب ذوي  من  الخدمات  مزودي  مع  تعمل  فهي  ولذلك 
إيسن،  مدينة  ي 

�ف والحرارة  الغاز  معهد  عاتق  عىل  الجودة  وضمان  وع  الم�ش إدارة 
ويتوىل يتوىل موظفو المعهد تنسيق عملية تعديل الأجهزة الطرفية من مكتب الغاز 

الطبيعي.



ض يديك:   المستقبل ب�ي
الغاز H-Gas عالي القيمة الحرارية 

 التحويل من الغاز منخفض القيمة الحرارية 

 H-Gas إل الغاز عالي القيمة الحرارية L-Gas 

II ي منطقة ميتيلراين
�ض




