
Save Water for Yourself and for Future Generations
القـــــادمة ول�جيـــــال  لك  الــــمــــــاء  وفــــر 



Saving Water Today…
Guarantees its availability tomorrow

1) Repair all water leaks even the minimal ones, one drop of water per second   
 can waste up to 3000 litres.

2) Make sure all water taps are switched o� properly and be careful not to let   
 children play with water.

3) Use water saving devices, save aroud 30%-40%.

4) Use a bucket of water to wash or clean vegetables & fruits instead of washing  
 them under a running tap. You will save 45 litres in 5 minutes. 

5) Inspect all internal plumbing network of the house periodically and maintain  
 any required repairing. 

6) Water the garden and plants in the early morning hours or a�er sunset, to avoid
 evaporation in the middle of the day.

7) Wash the car with a bucket instead of an open hose.

8) Re-use vegetable washing water (not contaminated with chemicals) to    
 irrigate plants.

9) Provide the garden with modern irrigation systems through sprinklers or   
 drippers, and it should be controlled by timers.

10) Choose low water consumption plants, (Drought Resistant Plants).

11) Avoid wrong behaviours that cause water wastage such as, leaving the tap   
 open while brushing teeth and shaving.

12) Wash with a full load of clothes, saves 45 – 15 gallons per load.

13) Use water wisely and do not waste it.

Water is a very important element in our daily life, where water is life and we 
cannot lie without...Therefore, it is necessary to cooperate in preserving 
water through conservation of its consumption, as the Kingdom of Bahrain is 
facing a rapid increase in demand of water, due to urbanization, 
technological progress and increasing rates of water consumption.
 
To strengthen the concept of community partnership and to conserve our 
natural resources, here are some guidelines that will help reduce waste as 
well as water bills:

Dear Customer, 



إصالح جميع التسربات المائية مهما كانت بسيطة، فتسرب قطرة ماء في الثانية يؤدي    (١
.�إلى هدر قرابة ٣٠٠٠ لتر من الماء سنوي  

تأكد من إغالق حنفيات الماء جيد¢ بعد إستعمالها واحرص على أن ال تدع ا�طفال    (٢
بالمياه. يلعبون   

استخدام ادوات ترشيد المياه يوفر مابين ٣٠٪ - ٤٠٪ من المياه.  (٣

استخدم وعاء مليئ بالماء لغسل وتنظيف الخضروات والفواكه بدالً من غسلها بحنفية    (٤
مفتوحة، ستوفر ما يقارب ٤٥ لتر من الماء في مدة خمس دقائق.  

تفقد جميع التمديدات المائية داخل المنزل، بشكل دوري وقم بعمل الصيانة الالزمة لها.  (٥

قم بري الحديقة والنباتات في ساعات الصباح الباكر أو بعد الغروب، لتجنب  التبخر في    (٦
منتصف النهار.     

قم بغسل السيارة باستعمال الدلو بدالً من استخدام خرطوم الماء.  (٧

أعد استخدام مياه غسل الخضروات ( غير الملوثة بالمواد الكيميائية) في ري المنباتات.  (٨

زّود الحديقة بمنظومات الري الحديثة من خالل الرشاشات أو المنقطات، وأن يتم التحكم    (٩
فيها بواسطة مؤقتات الري.  

(النباتات    للمياه  قليلة  كميات  تستهلك  التي  وا�شجار  النباتات  بزراعة  قم   (١٠
للجفاف). المقاومة   

تجنب السلوكيات الخاطئة التي تسبب هدر الماء مثل، ترك الحنفية مفتوحة أثناء     (١١
غسل االسنان والحالقة.  

غسل حمولة كاملة من المالبس، يوفر ١٥ - ٤٥ غالون لكل حمولة.  (١٢

التوسط وعدم اÌسراف في استخدام الماء قدر الحاجة.  (١٣

من  عنه...لذا  غنى  وال  الحياة  أساس  وهو  اليومية  حياتنا  في  جد�  مهم  عنصر  الماء 
الضرورة التعاون في الحفاظ عليه من خالل ترشيد استهالكه، خصوص� أّن مملكة البحرين 
تشهد تزايد بصورة متسارعة في الطلب على المياه، بسبب التوسع العمراني والتقدم 

التكنولوجي وزيادة معدالت استهالك المياه.

إليك  الطبيعية،  مواردنا  على  الحفاظ  أجل  ومن   المجتمعية  الشراكة  مفهوم  لتعزيز 
بعض االرشادات والنصائح التي من شائنها أن تساهم في الحد من الهدر وتخفيض 

المياه: فواتير 

ترشيد المياه اليوم...
هو ضمان استمرارها غد�

عزيزي المشترك،


