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 ?Huvudsäkring   /؟’فيوز’   الرئيسيالصّمام

 
  / ?Elberedskapsavgift ؟رسم التأهب الكهربائي

 
 ?Anläggnings id   /؟ةرمز المنشأة الكهربائي

 
 ?TElhandelsföretag  /؟شرآة االتّجار بالكهرباء

 
 ?TAvläsning  /؟قراءة العّداد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   /  Abonnemang االشتراك
ويظهر هذا المبلغ على ". االشتراك"إن المبلغ الثابت الذي تدفعه آي تكون شبكة الكهرباء في متناولك يسمى بـ

 .الشبكة الكهربائيةالفاتورة المرسلة لك من الشرآة المسؤولة عن 
 

   /  Allmänna avtalsvillkor شروط العقد العامة
 .ليها ضمن مجال الكهرباء بين مصلحة الدولة لشؤون المستهلك وشرآات الكهرباءهي اتفاقية متفق ع

 
   /  Anläggningالمنشأة

 .المنشأة التي تزودك بالتمديدات الكهربائية، الفاصل الكهربائي والمقبس الكهربائي في منزلك
 

    /  Anläggningsadressعنوان المنشأة
 لتي تتبع لهاعنوان الشارع التي تقع فيه المنشأة ا

 
    /  Anläggnings id, anl idرمز المنشأة

. المنشأة الخاصة بك لمعرفة ئيةشبكة الكهرباالهنالك شفرة او آود خاص بالمنشأة التابع لها تستخدمها شرآة 
ك وهكذا باالضافة الى رمز المنطقة يتم تحديد هوية المنشأة، رمز بإمكان. يمكنك رؤية رمز المنشأة على الفاتورة

 .االنتقال الى  شرآة إتجار بالكهرباء جديدةاستخدامه حين ترغب في 
 

   /  Anvisat elhandelsföretag شرآة معينة لإلتجار بالكهرباء
وفي هذه  الحال . هي شرآة اإلتجار بالكهرباء التي تبيعك الكهرباء في حال عدم اختيارك بنفسك شرآة اخرى

 .ة التي ستقوم ببيعك الكهرباء الشرآالشبكة الكهربائيةتختار شرآة 
 

    /  Avläsningقراءة العداد
 .داد الكهربائي الذي لكقراءة الرقم الذي يشير اليه الع

 
    /  -Avläsning; fjärr عن بعد؛قراءة العداد

 .قراءة آلية لعّدادك الكهربائي
 

    /  Avläsning; manuell يدويا؛قراءة العداد
شرآة الشبكة الكهربائية العّداد الكهربائي موظف يقرأ ما ان تقوم بذلك شخصيا او ان قراءة عّدادك الكهربائي، إ

 .عينيا
 

    /  -Avläsning; självقراءة العداد؛ شخصيا
 .عندما تقوم انت شخصيا بقراءة العداد الكهربائي وإبالغ شرآة الشبكة الكهربائية

 
    /  -Avläsning; slutقراءة العداد؛ النهائية

، على سبيل المثال عندما تقوم بإلغاء العقد مع شرآة الشبكة راءة للرقم الذي يشير اليه العداد الكهربائيهي ق
 .الكهربائية

 
    /  -Avläsning; årsقراءة العداد؛ سنويا

 .عليها تعتمد الفاتورة النهائية، التي تدل على ما ستدفعه اآثر أو اقل. قراءة سنوية للعداد الكهربائي
 

    /  Avläsningskort قراءة العدادبطاقة
ما يسمى ببطاقة  تحصل علىعندما ال يكون بمقدور شرآة الشبكة الكهربائية بقراءة العداد الكهربائي الذي لك، ف

 .قراءة العداد، آي تقرأ العداد شخصيا وتبلغ الشرآة الرقم الذي يشير اليه العداد
 



    /  Avstämningsfakturaالفاتورة النهائية
 . الفعلي للكهرباءإستهالآكانها فاتورة تحصل عليها بعد قراءة العداد الكهربائي، آي تدفع 

 
 . يتم مقارنة ما جرى استهالآه فعليا مع ما آان متوقعا استهالآه القراءة النهائيةعند

 
    /  Bekräftelse (-brev))رسالة-(تأآيد 

 .شبكة الكهربائية او بينك وبين شرآة اإلتجار بالكهرباءرسالة تظهر ما جرى االتفاق عليه بينك وبين شرآة ال
 

    /  Betalningsansvarigمسؤولية الدفع
 .إن الشخص الذي وقع العقد ما بين شرآة الشبكة الكهربائية وبين شرآة اإلتجار بالكهرباء هو المسؤول عن الدفع

 
    /  Elberedskapsavgiftرسم التأهب الكهربائي

 .ه الدولة آي يكون بإستطاعتها تحمل حاجة المجتمع للكهرباء خالل االزمات والحربالرسم الذي تفرض
 

    /  Elcertifikatavgiftرسم شهادة الكهرباء
لدعم توسيع إنتاج آهرباء من مصادر طاقة مالئمة تكلفة مثبتة قانونيا يتم قبضها من شرآة اإلتجار بالكهرباء 

 .ين شرآات اإلتجار بالكهرباءيتفاوت رسم شهادة الكهرباء ب. للبيئة
 

    /  Elhandelاإلتجار بالكهرباء
 من شرآة اإلتجار بالكهرباء تكلفة الكهرباء التي قمت على الفاتورة" اإلتجار بالكهرباء" ن اتحت عنوترى 

 .بإستهالآها
 

    /  Elhandelsavtalعقد اإلتجار بالكهرباء
 .لكهرباء التي تقوم بإستهالآهاهو عقد مع شرآة اإلتجار بالكهرباء حول ثمن ا

 
    /  Elhandel; Beräknad årskostnadاإلتجار بالكهرباء؛ التكلفة السنوية التقديرية

 .انه تقدير للمبلغ الكامل الذي تدفعه لشرآة اإلتجار بالكهرباء في السنة الواحدة
 

    /  Elhandelsföretagشرآة اإلتجار بالكهرباء
 . منها الكهرباءإنها الشرآة التي تشتري

 
    /  Elmarknadسوق الكهرباء

 .إنه سوق لإلتجار بالكهرباء، حيث يمكن للمشتري والبائع ان يتفقوا على االسعار
 

    /  Elmätareالعداد الكهربائي
 .(kWh)ساعة / االستهالك يقاس بالكيلواط . إن آمية الكهرباء التي تستهلكها تقاس بواسطة عداد آهربائي

 
    /  Elnätكهرباءشبكة ال

 .على الفاتورة من شرآة الشبكة الكهربائية تكاليف نقل الكهرباء إليك" شبكة الكهرباء " ترى تحت عنوان 
 

    /  Elnätsavtalعقد شبكة الكهرباء
 .آي يتم تزويد منزلك بالكهرباء عليك ان توقع عقدا مع شرآة الشبكة الكهربائية المسؤولة عن نقل الكهرباء إليك

 
    /  Elnätsföretagشرآة الشبكة الكهربائية

تقوم الشرآة التي تملك الشبكة الكهربائية بصيانة آل االمدادات الكهربائية من . إنها الشرآة التي وقعت معها عقدا
 .استهالآك للكهرباءوإلى منزلك إضافة الى قيامها بقراءة 



 
    /  Elnät; beräknad årskostnadالتكلفة السنوية التقديرية شبكة الكهرباء؛ 

 .انه تقدير للمبلغ الكامل الذي تدفعه لشرآة الشبكة الكهربائية في السنة الواحدة
 

    /  Elsäkerhetsavgiftرسم ضمان الطاقة
 إنه رسم حكومي من أجل تمويل ضمان امن الشبكة الكهربائية

 
    /  El-överföringنقل الكهرباء

ترد هذه التكلفة على فاتورتك من شرآة الشبكة الكهربائية . آهرباء الى منزلكللكهرباء عبر شبكة ) نقل (توصيل
 ".نقل الكهرباء"تحت عنوان 

 
    /  Energiskattضريبة الطاقة

 .kWh)ساعة / بالكيلواط تقاس  (ضريبة تفرضها الحكومة على الكهرباء المستهلكة 
 

    /  Fast avgiftرسم ثابت
 انظر الرسم السنوي

 
    /  Fast elprisلثابت للكهرباءالسعر ا

إن سعر الكهرباء الثابت يعني ان السعر، الموقع في العقد بينك وبين شرآة اإلتجار بالكهرباء، هو عقد ملزم خالل 
 .مدة محددة ــ غالبا ما تكون سنة أو سنتين أو ثالث سنوات

 
    /  Flyttavgiftرسم االنتقال

 . شرآة الشبكة الكهربائيةيمكن وجوب دفع رسم االنتقال من قبل
 

  Förbrukning; avlästاالستهالك؛ قراءة العداد
 .آمية الكهرباء التي استعملتها حسب الرقم الذي يشير اليه العّداد

 
    /  Förbrukning; beräknadاالستهالك؛ التقديري

 .يتم تقدير آمية الكهرباء التي تستهلكها خالل فترة معينة من الوقت
 

     /  Förbrukningsprofil eller –kurva او الرسم البياني مخطط االستهالك
 .يظهر لك مدى اختالف استهالآك للكهرباء على مدار السنة

 
    /  Huvudsäkringالصّمام الرئيسي
إن مقدار ما تدفعه .  يحدد الكمية القصوى من الكهرباء التي يمكنك استعمالها في آن واحدهو ترتيب تقني

 .الصمام الكهربائي، ويثبت عادة قرب العداد الكهربائي" باالمبير"إلشتراك يتوقف على حجم ل
 

    /  Höglastالضغط العالي
 .فترات يكون فيها الضغط او التحميل عال على شبكة الكهرباء، أي عندما يكون استهالك الكهرباء في البلد مرتفع

 
    /  Jämförprisمقارنة  االسعار

مقارنة . من اجل مقارنة االسعار لدى شرآات اإلتجار بالكهرباءة مقارنة اسعار الكهرباء متاحة لك إن امكاني
آيلواط إضافة الى الرسوم الثابتة والمتحرآة، رسم شهادة الكهرباء، /’اصغر عملة في السويد’باالوره االسعار يتم 

مقارنة االسعار تخص . ية فهي غير مشمولةأما رسوم الشبكة الكهربائ. ضريبة الطاقة وضريبة القيمة المضافة
 .سنة/ آيلواط20000 و 5000، 2000ثالثة انواع من استهالك الكهرباء؛ 

 



   /  Kilowattimme kWhساعة الكيلواط 
يتم . (kWh)ساعة /االستهالك يقاس بالكيلواط . إن آمية الكهرباء التي تستهلكها تقاس بواسطة عداد آهربائي

 25 واط مضاء لمدة 40من عيار ’ المبا’تهالك ساعة آيلواط عند ترك مصباح آهربائي على سبيل المثال اس
 .ساعة

 
    /  Konsumenternas elrådgivningsbyrå مكتب ارشاد المستهلكين للطاقة

توجيه في المسائل إن مكتب ارشاد المستهلكين للطاقة هو مكتب مستقل يساعد المستهلكين بشكل مجاني لنيل ال
 .ولقد تم تأسيس هذا المكتب من اجل تقوية حماية المستهلك. ة بسوق الكهرباءالمتعلق

 
    /  Kvotpliktااللتزام بحصة نسبية

 . معاد تجديدهاقررت الدولة بأن جزء من أنتاج الكهرباء في السويد ينبغي ان يكون مصدره طاقة
من قبل آل زبائن الكهرباء في السويد من وهذا الجزء من الطاقة يسمى بالحصة النسبية االلزامية ويتم دفعها 

 . المدون على الفاتورةخالل رسم شهادة الكهرباء
 

    /  Låglastالضغط الواطئ
فترات يكون فيها الضغط او التحميل منخفض على شبكة الكهرباء، أي عندما يكون استهالك الكهرباء في البلد 

 .منخفض
 

    /  Mätarställning; avlästالعداد الكهربائي؛ قراءة
 .قراءة الرقم الذي يشير اليه العداد الكهربائي في الوقت المعين

 
    /  Mätarställning; beräknadالعداد الكهربائي؛ تقدير

 .معينيشير اليه العداد الكهربائي في وقت تقييم تقوم به شرآة الشبكة الكهربائية للرقم الذي 
 

    /  Nätområdeمنطقة الشبكة
االشراف على ب  التي لديها شبكة ضمن منطقة جغرافية معينة ان تقوم ة شرآة الشبكة الكهربائيةإن من مسؤلي

 .وصيانتهاالشبكة 
 

    /  Nätägareمالكي الشبكة
 أنظر شرآة الشبكة الكهربائية

 
    /  Nätövervakningsavgiftرسم مراقبة الشبكة

 .بكة الكهربائية لالشراف على الشبكة الكهربائية وشرآات الشرسم حكومي
 

    /  Områdes idرمز المنطقة
وهكذا باالضافة الى رمز المنشأة  . شيفرة او آود من ــ ثالثة احرف ــ يشير الى موقع المنشأة التابع لها في السويد

بإمكانك . يتم تحديد هوية المنشأة الخاصة بك، رمز عليك استخدامه حين تقوم بتبديل  شرآة اإلتجار بالكهرباء
 .على الفاتورة" رمز المنطقة"يجاد إ

 
    /  Preliminär debiteringالتسجيل التمهيدي على الحساب

لكي تستطيع دفع آلفة الكهرباء حتى بين آل قراءتين، مثال .  شهرا12آل يتم قراءة عّدادك الكهربائي على االقل 
يعني  لالستهالك الكهربائي المعروف اخيرا، ويتم التقدير وفقا. آل شهر، يتم تقدير آمية الكهرباء التي تستهلكها

 .آمية االستهالك للسنة الماضية، وهذه القيمة المقدرة تستخدم آأساس لفاتورة عليها حساب تقديري اولي
 

    /  Proppفاصم آهربائي
 انظر آلمة صمام او الصمام الرئيسي



 
    /  Rörlig elprisالسعر المتحرك للكهرباء

كهرباء الوارد في العقد مع شرآة االتجار بالكهرباء، يعني ان السعر يتبع التطور الحاصل إن السعر المتحرك لل
 .في سوق الكهرباء ويتغير بدون إشعار مسبق

 
    /  Schablonberäkningتقدير نموذجي

وع وينتهي هذا الن. هو تقدير مستقبلي مسبق لالستهالك الكهربائي مؤسس على قياس سابق الستهالآكم للكهرباء
 .2009’ يوليو’ تموز 1من التقدير او التقييم في 

 
    /  Slutfakturaالفاتورة النهائية

استهالك الكهرباء حسب العداد مع الذي تم  يتم مقارنة  وحتى آخر يوم من تاريخ انتهاء العقد،على الفاتورة النهائية
 .ستدفع المزيد ام انه سيتم ارجاع المال لكتظهر الفاتورة ما تم استهالآه فعليا وفيما إذا آنت . تقديره مسبقا

 
    /  Säkring الكهربائيالصمام

 . آهربائيهو صمام’ الفيوز’مثال ان الفاصم . إنه ترتيب تقني يحمي االمدادات الكهربائية من التحميل الزائد
 

    /  Säkringsstorlek الكهربائيحجم الصمام
 .ر ما تدفعه لالشتراك يتوقف على حجم الصمام الكهربائيإن مقدا. يحدد آمية الكهرباء الممكن نقلها

 
    /  -Tariff; enkelالتعريفة؛ مفرد

 الموسم/تسعيرة واحدة بصرف النظر عن الوقت خالل اليوم
 

    /  -Tariff; tidsالتعريفة؛ اوقات
 السنة/اسعار مختلفة خالل االوقات المختلفة اليوم

 
    /  Tillsvidareprisاسعار حتى اشعار آخر

إذا اخترت عدم توقيع على عقد شراء آهرباء بسعر ثابت أو متحرك تدفع حينئذ ما يسمى سعرا ساريا حتى إشعار 
إذا غيرت شرآة االتجار بالكهرباء سعرها الساري . وهذا السعر غير مرتبط بزمن وبالتالي قابل للتغيير. آخر

 . يوما قبل التغيير15يجب إشعارك به 
 

    /  Uppsägningstidمدة االلغاء
 بأنك ترغب يذآر مدة الوقت المنصوص عنها في العقد إلبالغ شرآة االتجار بالكهرباء وشرآة الشبكة الكهربائية

واالمر ضروري خصوصا إذا اردت ان تقوم بتغيير شرآة االتجار بالكهرباء آي . في إنهاء او الغاء العقد معهم
 .تتجنب تكاليف غير ضرورية

 
    /  Uttagspunktالكهربائينقطة القابس 

 االرتباط ما بين منشأة الكهرباء والشبكة الكهربائية
 

    /  Årsavgiftالرسم السنوي
 .تفرضه شرآة االتجار بالكهرباءرسم سنوي ثابت 

 
    /  Årsförbrukning; beräknadاالستهالك السنوي؛ تقديري

علم ُت ملزم بأن  انتزبونآ. لكهرباء في السنة الواحدةهو تقدير شرآة الشبكة الكهربائية حول حجم استهالآك ل
شرآة الشبكة الكهربائية في حال تغير استهالآك للكهرباء، مثال عندما تقوم بتبديل من نظام التدفئة الحراري 

 .النفطي الى نظام التدفئة باستخدام الكهرباء


