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ساعد والية كاليفورنيا في منع انقطاع التيار 
الكهربائي هذا الصيف. يتلقى المشاركون 

مدفوعات مقابل تقليل استهالكهم من الطاقة 
الكهربائية في أوقات ذروة الطلب وحاالت 
الطوارئ بهدف المساعدة في تجنب انقطاع 

 التيار الكهربائي.
إّن المشاركة طوعية وال توجد عقوبات على 

عدم تخفيض االستهالك. 
مقدمة عن البرنامج

 Power Saver( يقدم برنامج مكافآت ترشيد استهالك الكهرباء
Rewards( لعمالء ®SDG&E المقيمين مدفوعات مقابل 

تخفيضهم طوًعا استهالك الكهرباء العام في أوقات ذروة الطلب.

مزايا لك ولمنزلك 
يحصل المشاركون في البرنامج على رصيد فاتورة بقيمة 2.00 

دوالر أميركي لكل كيلو وات في الساعة في حالة تخفيضهم 
 )Flex Alert( استهالك الكهرباء استجابة ألحد التنبيهات المرنة

أو حاالت الطوارئ األخرى على مستوى الوالية.

متطلبات البرنامج
من أجل التأهل للحصول على رصيد على 
فاتورتك، احرص على أن يكون استهالكك 

من الكهرباء أثناء حدث برنامج مكافآت ترشيد 
استهالك الكهرباء، أقل مما تستهلكه عادةً.

الحافز
 2.00 دوالر أميركي
لكل كيلو وات في الساعة )طاقة(

مهلة اإلخطار
قبل الحدث بيوم واحد 

المشاركة
ال يمكن للعمالء المشاركة في برنامج حوافز 

آخر من SDG&E بما في ذلك برنامج ترشيد 
التيار المتردد )AC Saver( أو مزايدة 

)Capacity Bidding( السعات 
أو البرامج المقدمة من أطراف ثالثة.

 المخاطر
ال توجد عقوبات في حالة عدم تقليل 

استهالكك.

 عبر الهاتف
  (866)-291-9516

عبر اإلنترنت
sdge.com/powersaver

من المؤهل للمشاركة؟ 
أي عميل من عمالء SDG&E المقيمين لديه عداد كهرباء ذكي. 

ال يمكن للعمالء المقيمين المشاركة في برنامج حوافز آخر من 
SDG&E مثل برنامج توفير التيار المتردد )AC Saver( أو 

مزايدة السعات )Capacity Bidding( أو البرامج المقدمة 
من أطراف ثالثة. راجع الشروط واألحكام الرسمية لمزيٍد من 

التفاصيل. تجدر اإلشارة إلى أن العمالء المقيمين المشاركين في 
 )DA( أو في خدمة الشراء المباشر )CCA( تكوين تجمع مختار

للكهرباء، مؤهلون للبرنامج.

كيف يعمل البرنامج؟ 
أثناء حالة طوارئ في الشبكة، يقوم مشغل النظام المستقل في 

كاليفورنيا )CAISO( بإصدار تنبيه مرن. عند حدوث ذلك، تعلن 
SDG&E عن حدث برنامج مكافآت ترشيد استهالك الكهرباء 

ويتم إرسال اإلخطارات قبل الحدث بيوم واحد.

جهة االتصال 
لمزيٍد من التفاصيل أو للتسجيل في برنامج مكافآت ترشيد 

 استهالك الكهرباء، تفضل بزيارة
.sdge.com/powersaver
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