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 معلومات عامة عن تحویل الغاز الطبیعي
 

 السیدات والسادة األعزاء 

ھي المسؤولة عن شبكة الغاز الطبیعي في منطقة نھر الراین. نود أن نعلمكم الیوم   Rheinische NETZGesellschaft mbHشركة 
فبدًال من الغاز منخفض القیمة الحراریة، ستستخدم    أنھ سیتم تحویل إمدادات الغاز الطبیعي الخاصة بك: مستخدًما للغاز الطبیعي بصفتك 

ا بجمع بیانات جمیع أجھزة الغاز الطبیعي في مسكنك (مثل جھاز التدفئة  إننا ملزمون قانوًن  مستقبالً الغاز مرتفع القیمة الحراریة. 
وھذه ھي الطریقة الوحیدة التي یمكننا من خاللھا موائمة أجھزة الغاز الطبیعي تقنیًا بحیث یمكنك استخدام الغاز مرتفع القیمة   والموقد). 
 الحراریة. 

 

 ماذا یعني تحویل إمدادات الغاز الطبیعي بالنسبة  لك بالتحدید؟ 
) واإلعالن عن موعد الزیارة من قبل شركة  PINبعد ذلك، ستتلقى خطابًا آخر منا یحتوي على رقم التعریف الشخصي الخاص بك (

ErdgasUmstellung.   وخالل الزیارة، سوف نتحقق من كیفیة موائمة أجھزة الغاز الطبیعي الخاصة بك مع خصائص الغاز الطبیعي
 ون لدینا بتسجیل وتصویر جمیع أجھزة الغاز الطبیعي ولوحات البیانات من أجل ھذا الغرض. كما سیقوم الفنی  الجدیدة.

رتب وقتك وفقًا للموعد، وتأكد من أن أجھزة   إن زیارتنا لك ضروریة للغایة من أجل جمع بیانات أجھزة الغاز الطبیعي الخاصة بك.
األمر، احرص على ترتیب صیانتھا، حیث أننا ال نقوم بأي عمل آخر على أجھزتك  وإذا لزم  الغاز الطبیعي الخاصة بك في حالة سلیمة. 

 في سیاق عملنا. 
 

یُجرى عمل الفنیین على جمع   وسنخبرك بشكل منفصل عن ھذا األمر.  وسیتم موائمة أجھزة الغاز الطبیعي الخاصة بك في وقت الحق.
یُرجى منك أیًضا   یننا من الوصول إلى أجھزة الغاز الطبیعي الخاصة بك.وكل ما علیك فعلھ ھو تمك بیانات أجھزتك وموائمتھا مجاني. 

 دعمنا في التمكن من إمدادك بالغاز الطبیعي بأمان في المستقبل. 
 

 تكن مالًكا ألجھزة الغاز الطبیعي التي تستخدمھا، فیُرجى إعادة توجیھ ھذا الخطاب إلى المالك.  لم إذا 
 

 ھل لدیك أسئلة؟ 
نجیب على أھم األسئلة حول موضوع تحویل   www.meine-erdgasumstellung.deفي نشرة المعلومات المرفقة، وعلى الموقع 

 اتف على خط المساعدة  ویسعدنا أیًضا مساعدتك عبر الھ الغاز الطبیعي. 

ErdgasUmstellung  
c/o Rheinische NETZGesellschaft mbH 
Parkgürtel 26, 50823 Köln 
Telefon 0800 4398 444 
Telefax 0221 4746-8888 
info@meine-erdgasumstellung.de 
www.meine-erdgasumstellung.de ErdgasUmstellung, Parkgürtel 26, 50823 Köln 
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مساًء، والسبت، من الساعة   8صباًحا حتى الساعة   7(مواعید الخدمة: من االثنین إلى الجمعة، من الساعة   0800  4398 444المجاني 
 . info@meine-erdgasumstellung.deعصًرا) ومن خالل عنوان البرید اإللكتروني  4صباًحا حتى  8

 
)) عند تغییر  EnWGأ من قانون اقتصاد الطاقة األلماني (19لقانون اقتصاد الطاقة األلماني (المادة  یورو وفقًا  100دعم بقیمة  

 األجھزة 
ومع توفر شروط    إذا قمت بتركیب جھاز جدید لم یعد یلزم موائمتھ مع الغاز مرتفع القیمة الحراریة، فقد یحق لك المطالبة برد التكالیف:

یمكن العثور على مزید من المعلومات حول ھذا   یورو عن كل جھاز جدید یتم تركیبھ. 100بمبلغ   معینة، یمكنك مطالبة مشغل الشبكة 
 . www.meine-erdgasumstellung.deاألمر، وعلى النموذج الخاص بطلب استرداد األموال ذي الصلة على الموقع اإللكتروني  

 
 شكًرا لدعمك لنا في إجراء تحویل الغاز الطبیعي. 

 
  ل فائق االحتراموتفضلوا بقبو

 
 

 

 الدكتور المھندس أولریش غروس     شتیفان بوتز
 RNGالمدیر التنفیذي لشركة   ErdgasUmstellungمدیر مشروعات بشركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة حول حمایة البیانات: 
أ من 19وفقًا للمادة  Rheinische NETZGesellschaft mbHمن أجل تنفیذ تحویل الغاز الطبیعي على مستوى السوق باعتباره واجب قانوني على شركة 

الطبیعي (مثل الشركة    )، فنحن بحاجة إلى معالجة بیاناتك الشخصیة (االسم، والعنوان، ورقم الھاتف، وبیانات أجھزة الغازEnWGقانون اقتصاد الطاقة األلماني (
، حرف ج من الالئحة األوروبیة العام لحمایة 1، الفقرة 6المصنعة، والنوع، والرقم التسلسلي، وقیم غاز العادم، والصورة)). ویعد األساس القانوني للمعالجة ھو المادة 

ومن أجل ذلك، سنقوم أحیانًا أیًضا بمعالجة البیانات الشخصیة الخاصة بك ). وأنت ملزم قانونًا بتقدیم بیاناتك الشخصیة الضروریة لھذا الغرض. DSGVOالبیانات (
الطباعة، ومراكز   التي نتلقاھا من أطراف ثالثة (مصلحة التسجیل العقاري)، أو نمررھا إلى أطراف ثالثة (موفرو خدمات تكنولوجیا المعلومات، ومقدمو خدمات

ت جمع البیانات والموائمة وضمان الجودة). وتلتزم األطراف الثالثة المفّوضة بمعالجة بیانات العمالء بسریة وعدم  االتصاالت، ومكاتب التسجیل الرسمیة، ومقدمو خدما
عثور  اماتنا القانونیة. یمكن الاستخدامھا أو تمریرھا ألغراض أخرى. وبدون ھذه البیانات، لن یمكننا موائمة أجھزة استھالك الغاز الطبیعي الخاصة بك، واالمتثال اللتز

-www.meineعلى مزید من المعلومات عن حمایة البیانات وحقوقك كصاحب بیانات في سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا المتوفرة على اإلنترنت على الموقع  
erdgasumstellung.de/anbieter/impressum/#datenschutz  أو التي یمكنك طلبھا منا عن طریق البرید . 
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 (عناوین) العقار التالیة، في منطقة التحویل القادمة، لك كشریك تعاقدي ألحد موّردي الغاز: یتم تعیین عنوان  
 
، تاریخ التحویل یوم. شھر. سنة، الرقم التعریفي لنقطة  E 12 123 456المدینة االفتراضیة، العقار   12345الشارع االفتراضي،  2

 القیاس بالعداد:   
 

 

مذكورة أعاله وإبالغنا على الفور بأي اختالفات. یمكنك التواصل معنا عبر البرید عناوین العقار ال  التحقق منیرجى 
(مواعید الخدمة: من    0800  4398  444أو على خط المساعدة المجاني   info@meine-erdgasumstellung.deاإللكتروني

 عصًرا).  4  -صباًحا   8مساًء، السبت:   8 - صباًحا  7االثنین إلى الجمعة: 


