العربية

اإلمداد

نحن نهتم
بهذا األمر

التحويل من الغاز منخفض القيمة الح رارية
إىل الغاز مرتفع القيمة الح رارية
سوف نقوم بالتواصل معكم!

بد ًءا من مايو من عام  2018سوف نرسل إليكم كتاب يًّ ا املواعيد املق رتَ َح ة للزيارات.
الطبيعي يف
أي تساؤالت مسبقة حال يًّ ا ،فإن مكتبنا إلدارة الغاز
وإذا كانت لديكم ّ
ّ
أي تساؤل.
خدمتكم لإلجابة عن ّ

الطبيعي
قامئة املناطق التي سوف تتم فيها عملية تحويل الغاز
ّ

•
هامبورج
•
ب رلني
الطبيعي منخفض القيمة الح رارية إىل
أي أسئلة حول عملية التحويل من الغاز
هل لديكم ّ
ّ
الطبيعي مرتفع القيمة الح رارية؟
الغاز
ّ
يرسنا أن نكون يف خدمتكم.

الطبيعي منخفض القيمة الح رارية
التحويل من الغاز
ّ
الطبيعي مرتفع القيمة الح رارية
إىل الغاز
ّ
الطبيعي منخفض القيمة
معلومات للعمالء حول عملية التحويل من الغاز
ّ
الطبيعي مرتفع القيمة الح رارية.
الح رارية إىل الغاز
ّ

•
دوسلدورف

•
اليبتسج
•
ف رانكفورت

الشخيص يف مكتب إدارة الغاز الطبيعي:
مسؤول التواصل
ّ
السيد ميشايل زميانسيك
من رشكة ( Enermessرشكة خدمات وقياس الطاقة – رشكة ذات مسؤولية
هاتف َي ا:

04221 1276 22 19

•
دملنسهورت

•
شتوتجارت
•
ميونخ

للتواصل عرب شبكة االنرتنت:

www.stadtwerkegruppe-del.de
www.erdgas-umstellung.de

نحن نهتم بهذا األمر

للتواصل عرب الربيد االلكرتو ّين:

erdgasumstellung@stadtwerkegruppe-del.de

الطبيعي منخفض القيمة الح رارية
مناطق اإلمداد بالغاز
ّ
الطبيعي مرتفع القيمة الح رارية
مناطق اإلمداد بالغاز
ّ

من أجل تأمني
عملية اإلمداد يف املستقبل

الحامية من املحتالني

هام :سوف يح رضاملوظفون فقط يف املواعيد التي تم إبالغكم بها -مسب ًق ا .وعند زيارة
منزلكم سوف يقوم موظفو رشكة ( Enermessرشكة خدمات وقياس الطاقة-رشكة ذات
الطبيعي ورشكة ( LPRرشكة الخدمات
مسؤولية محدودة) ورشكة  swbلتحويل الغاز
ّ
اللوجستية والتخطيط والتنفيذ  -رشكة ذات مسؤولية محدودة) بإثبات هوياتهم من خالل
تحقيق الشخصية املرفق به صورة شمسية والصادر عن مؤسستنا ،ورمز الدخول الشخ يصّ
ألي
الذي سوف يتم إرساله إليكم عند إبالغكم كتاب يًّ ا مبوعد الزيارة .نرجو منكم أال تسمحوا ّ
أشخاص بالدخول إىل منزلكم بخالف األشخاص الذين ميكنهم إثبات هوياتهم .

الطبيعي
تكاليف عملية تحويل الغاز
ّ

أي تكاليف مبارشة من أجل القيام بتعديل أجهزتكم املستهلكة للغاز
لن يتم تحميلكم ّ
الطبيعي ممكنة التعديل .سوف نقوم نحن -مجموعة مؤسسات الخدمة العامة يف بلدة
الطبيعي وف ًق ا للامدة رقم a19
دملنهورست -بتح ُّم ل التكاليف (باعتبارنا ُم شَ ِّغ ل شبكة الغاز
ّ
من قانون اقتصاد الطاقة) ،ثم سيتم توزيع التكاليف عىل جميع املستفيدين يف الواليات
بحسب درجة االستفادة.

خطوات عملية
الطبيعي
تحويل الغاز
ّ

الطبيعي ال بد من القيام بتسجيل وتهيئة وم راقبة األجهزة التي
يف إطار عملية تحويل الغاز
ّ
الطبيعي بصورة عشوائية.
تستهلك الغاز
ّ
وسوف يتم هذا يف ثالث خطوات:

املرحلة األوىل – مرحلة التحصيل

بد ًءا من مايو من عام  2018سوف نرسل إليكم كتاب ًّي ا املواعيد املقرت َح ة
لتحصيل املعلومات عن األجهزة املوجودة لديكم .يف موعد الزيارة
سوف يقوم بزيارتكم يف املنزل موظفون من
املؤسس تَ ني الرشيك تَ ني
َ
( Enermessرشكة خدمات وقياس الطاقة – رشكة ذات مسؤولية محدودة) و swbلتحويل
الطبيعي؛ من أجل القيام بتسجيل وتحصيل املعلومات عن جميع األجهزة التي تستهلك
الغاز
ّ
الطبيعي املوجودة لديكم .ولن تستغرق عملية تحصيل املعلومات الخاصة بكل جهاز
الغاز
ّ
يف املعتاد أكرث من  45دقيقة .ومن املهم القيام بتحصيل املعلومات عن كل األجهزة املتصلة
الطبيعي يف منزلكم.
بالغاز
ّ

املرحلة الثانية – التهيئة الفنية

بد ًءا من يناير من عام  2020سوف تصل إليكم مرة أخرى رسالة بها
املعلومات عن املواعيد املقرتحة للتهيئة الفنية لألجهزة املوجودة
لديكم .يف موعد الزيارة سوف يقوم بزيارتكم يف املنزل موظفون من
املؤسس تَ ني الرشيك تَ ني ( Enermessرشكة خدمات وقياس الطاقة – رشكة ذات مسؤولية
َ
الطبيعي؛ من أجل القيام بالتهيئة الفنية لألجهزة التي سبق
محدودة) و swbلتحويل الغاز
ّ
الطبيعي الجديد .ولن تستغرق
تحصيل املعلومات الخاصة بها حتى تتواءم مع نوع الغاز
ّ
عملية التهيئة الفنية لكل جهاز يف املعتاد أكرث من  60دقيقة.

خطوات عملية
الطبيعي
تحويل الغاز
ّ

زبائننا الك رام،

الطبيعي التابعة ملجموعة
حتى اآلن ك َّن ا نقوم بصورة منتظمة بإمدادكم يف منطقة إمداد الغاز
ّ
يل
مؤسسات الخدمة العامة يف بلدة دملنهورست بالغاز
الطبيعي من هولندا ومن اإلنتاج املح ّ
ّ
الطبيعي:
األملا ّين ،وهو ما يط لَق عليه الغاز منخفض القيمة الح رارية .فهناك نوعان من الغاز
ّ
الطبيعي مرتفع القيمة الح رارية .ولكل منهام
الطبيعي منخفض القيمة الح رارية ،والغاز
الغاز
ّ
ّ
تركيبته الكيميائية املختلفة ،ومن ثم فإنهام يختلفان يف عدة أمور ،أهمها القيمة الح رارية.
الطبيعي منخفض القيمة الح رارية املتوافر لدينا اليوم لن يكون متواف ًرا بشكل غري
إن الغاز
ّ
الطبيعي املتوفر منه ،إال أنه ليس هناك
محدود يف املستقبل ،وذلك بسبب تناقص املخزون
ّ
الطبيعي يف السنوات القادمة يف جميع
مدعاة للقلق؛ ألنه سوف يتم تحويل إمداد الغاز
ّ
املناطق التي يتم إمدادها بالغاز الطبيعي منخفض القيمة الح رارية يف أملانيا ( ساكسونيا
السفىل ،شامل ال راين-فيستفالن ،راينالند بفالتس ،هيسني ،ساكسونيا-أنهالت وبرمين) إىل الغاز
الطبيعي مرتفع القيمة الح رارية .وسوف نبدأ يف منطقة اإلمداد ملجموعة مؤسسات الخدمة
ّ
العامة يف بلدة دملنهورست يف مايو من عام  2018يف مرشوع التحويل هذا.

نحن نقوم بالعمل عنكم

الطبيعي (كأنظمة التدفئة ومواقد
من أجل أن نضمن أن تعمل أجهزتكم التي تستهلك الغاز
ّ
الرضوري القيام بتسجيل
مستقبل بكفاءة وأمان فإنه من
ً
الغاز والسخانات املشعة للح رارة)
ّ
كل جهاز وتهيئته فن ًّي ا من ِق َب ل رشكة متخصصة وذلك بسبب تغري القيمة الح رارية للغاز
بأي يشء فسوف نقوم بالعمل بدلً منكم.
الطبيعي .ولكن ليس عليكم القيام ّ
ّ
الطبيعي جاهدين من أجل تقليل
سوف نعمل بوصفنا رشيككم املؤمتن يف مجال اإلمداد بالغاز
ّ
الصعوبات واملشكالت بقدر ما نستطيع .فنحن نعتمد بالطبع عىل دعمكم ومساندتكم.

املرحلة الثالثة – م راقبة الجودة

بعد عملية تحصيل املعلومات أو التهيئة الفنية ،سوف يتم أيضً ا القيام
بعملية م راقبة الجودة لدى بعض العمالء الذين سوف يجري اختيارهم
املؤس سة
عشوائ ًّي ا .ومن أجل هذا الغرض سوف يقوم موظف من َّ
الرشيكة الثالثة :رشكة ( LPRرشكة الخدمات اللوجستية والتخطيط والتنفيذ  -رشكة ذات
مسؤولية محدودة) بإرسال معلومات عن املوعد املقرتح لكل عميل يتم اختياره.

 low caloric”: L-Gas“ 1أي الغاز منخفض القيمة الح رارية.
 High caloric”: H-Gas“ 2أي الغاز مرتفع القيمة الح رارية.

