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وبيعها  النطاق ضيقة التكنولوجيا استخدام شهادات الستخراج الوكالء دليل  

 الغرض من هذا الدليل مساعدة الوكلاء على فهم ما يحتاجون القيام به بموجب

 Small-scale Renewable Energy Scheme .)نظام الطاقة المتجددة ضيق النطاق( 

    Small-scale Renewable Energy Schemeنبذة عن 

يكافئ هذا النظام الأشخاص الذين يركّبون أنظمة الطاقة المتجددة، عن طريققق ولققولهم علققى تشققهادا  

لإنترنقق  استخدام التكنولوجيا ضيقة النطاق‘ يمكنهم بيعها إلى وكيل أو بيعها بأنفسققهم فققح  ققفحة علققى ا

  (. REC Registry)تدع سجّل آر إي سي 

يعتمد عدد الشهادا  التققح يققتم الحلققوا عليهققا علققى وجققم الطاقققة الكهرباهيققة التققح  يوفرهققا لققو  الطاقققة 

الشمسققية أوجهققاخ تسققخين الميققاة بالطاقققة الشمسققية علققى مققدم عمققر الجهققاخ. يعمققل جهققاخ لققو  الطاقققة 

  سنوا . 10اخ تسخين المياة بالطاقة الشمسية عادًة لمدة  عاماً، ويعمل جه  15الشمسية عادة لمدة  

يمكققن لمققن يشققتري جهققاخاً أن يوقققل علققى تنققاخا عققن وقققه باسققتخراه الشققهادا  الخا ققة بجهققاخة وبيعهققا لقق  

كوكيل. ويمكن  أن تعرض عليه وسماً لقاء سعر الجهاخ أو دفعة نقدية أو مكافأة أخرم تتفقققان عليهققا لقققاء 

 هذا الحق.  

 شهراً من تركيب الجهاخ.    12تخراه جميل الشهادا  خلاا  يجب اس 

 األجهزة المؤهلة الستخراج شهادات 

يمكققن أن يكققون الجهققاخ جهققاخ تسققخين ميققاة بالطاقققة  لققأجه ة الملهلققة.لققا يمكققن اسققتخراه شققهادا  إلققا لقققاء ا

 ريا  أو المياة.الشمسية أو ألوا  طاقة شمسية أو مضّخة ورارة من ملدر هواهح أو جهاخ توليد طاقة بال

 ويجب أن تّتلف أجه ة تسخين المياة بالطاقة الشمسية ومضخا  الحرارة من ملدر هواهح بما يلح:

 أن تكون جديدة، وكذل   •

 الخاص ( Clean Energy Regulatorأن تكون ُمدرجة فح سجّل تكلين إنرجح ريغولايتر‘ ) •

 أجه ة تسخين المياة(. ) solar water heatersبق 

 ويجب أن تّتلف ألوا  الطاقة الشمسية وأجه ة توليد الطاقة بالريا  أو المياة بما يلح: •

 أن تكون جديدة •

التابعققة )قاهمققة القمطققل المرخلققة(   list of accredited componentsتحتققوي علققى قمطققل ُمدرجققة فققح أن  •

 (Clean Energy Council)مجلس الطاقة غير الضارة بالبيئة  ل

 كيلوواط  100أن لا ت يد الطاقة التح يمكن أن توّلدها عن   •

، Clean Energy Councilاً مققن أن تكون مركّبة بطريقة  حيحة من جانب اختلاصي تركيب يحمققل ترخيلقق  •

 وكذل  
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 أن تتقيّد بجميل الأنظمة المحلية وأنظمة الولاية والأنظمة الفدرالية، بما فيها أنظمة السلامة. •

 دورك

 كوكيل، علي  ما يلح:

 التأكد من التوقيل على تناخا عن الشهادا  إلي  بشكل  حيح   •

 REC Registryاستخراه شهادا  تحظح بملادقة فح   •

  (، وكذل  STC Clearing Houseالشهادا  فح السوق الحرة أو فح إس تح سي كليرنغ هاوس )بيل   •

)قققانون الطاقققة المتجققددة )كهربققاء(  Renewable Energy (Electricity) Act 2000 and Regulations التقيققد بققق •

 وأوكامه(. 2000لعام  

 الأوراق القانونية  

  يجب أن تكون لدي  جميل الأوراق القانونية المطلوبة لتتمكن من استخراه الشهادا  وبيعها.  

 تشمل هذة الأوراق ما يلح:

إسققتمارة تنققاخا عققن تشققهادا  اسققتخدام التكنولوجيققا ضققيقة النطققاق‘. هققذة الإسققتمارة هققح بم ابققة عقققد  •

ة بالجهققاخ وبيعهققا. ولققا يمكنقق  بين  وبين  اوب الجهاخ، وهح تعطي  وققق اسققتخراه الشققهادا  الخا قق 

 استخدام سوم إستمارة واودة فقط لقاء كل جهاخ. 

ذكر فح هذة الإفادة بأن اختلاصي التركيققب أو المفققان كققان موجققوداً فادة إثبا  بالمعاينة الفعلية. يإ •

 عند تركيب الجهاخ.

 إفادا  خطية تنّص على أن اختلاصي التركيب: •

 Clean Energy Council  يحمل ترخيلاً من «

 قام بتركيب جهاخ يستوفح المعايير الأسترالية «

 ملايين دولار 5لديه تأمين ضد المسلولية المدنية تجاة الغير لا يقّل عن   «

 قد قام بتركيب الجهاخ بحسب الأنظمة المحلية وأنظمة الولاية، وكذل   «

 . قد أكمل مهّمة التركيب «

  إذا طلبنا من  ذل .   Clean Energy Regulatorدا  إلى  ويجب أن تقّدم دليلاً ي ب  مضمون هذة الإفا

هذا وتقل عليقق  مسققلولية فهققم النظققام والحلققوا علققى الققأوراق القانونيققة المطلوبققة. ويجققب عليقق  داهمققاً 

 العمل بموجب القانون عند استخراه الشهادا  أو بيعها.  

 إذا خالف  القانون لأي سبب كان، قد:

 نوقف مفعوا تسجيل  وترخيل   •

 طلب من  إرجاع الشهادا ، أون •

 نلاوق  أمام القضاء وقد تعاقب  المحكمة بغرامة مالية أو بالسجن. •
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 التنازل عن الشهادات

يمكن لأ حاب الأجه ة التناخا عن شهادا  خا ة بجهاخ إلي . يمنح  ذل  وققق اسققتخراه شققهادا  خا ققة 

بالجهاخ وبيعها. ويمكنقق  أن تعققرض علققى أ ققحاب الققأجه ة وسققماً أو دفعققة نقديققة أو مكافققأة أخققرم تتفقققان 

 عليها لقاء هذة الحق.  

 لكي تحصل على تنازل عن شهادات لك 

ر بموجققب القققانون تأكققد مققن تركيققب الجهققاخ بلقق  .1 ورة كاملققة واسققتلام  لجميققل الققأوراق القانونيققة. ُيحظققّ

 التناخا عن شهادا  قبل تركيب الجهاخ.

اعط  اوب الجهاخ إستمارة تناخا. يجب على  اوب الجهاخ ملء الإستمارة  وتوقيعهققا وإرجاعهققا إليقق .  .2

لتنققاخا عققن الشققهادا  إلققى ويجب أن تكون أنقق  الوكيققل المققذكور فققح الإسققتمارة لأنققه لققا يمكققن إعققادة ا

 وكيل آخر.

  لقد أ بح  الآن جاه اً لاستخراه شهادا  خا ة بالجهاخ. .3

 استخراج الشهادات  

 شهراً فقط من تاريخ تركيب الجهاخ.    12يمكن  استخراه الشهادا  خلاا  

عبققارة عققن  REC Registryقبققل أن تققتمكن مققن بيعهققا. الققق REC Registryويجققب أن يققتم اسققتخراه الشققهادا  فققح 

 نظام إلكترونح لاستخراه الشهادا  وتلديقها وبيعها.

 قبل استخراه الشهادا ، تأكد مما يلح:

أن الجهاخ يعمل وأنه تم تركيبه من جانب شخص يحمل ترخيلاً وأن لققا يعققود تققاريخ التركيققب لققأك ر مققن  •

 شهراً. 12

 ا عن الشهادا  ل  عن طريق ملئه إستمارة التناخا.أن  اوب الجهاخ قد تناخ •

 .REC Registryوكيل مسجل( فح ) Registered Agentأنه بمتناول  استخدام الإنترن  وأنه لدي  وساب   •

شققهادة بواسققطة وسققاب ، يجققب أن تققدفل رسققماً. الرسققم لقققاء أجهقق ة الققألوا   250إذا اسققتخرج  أك ققر مققن 

سققنتاً لقققاء كققل شققهادة. والرسققم لقققاء أجهقق ة تسققخين   47ريا  والمياة هققو  الشمسية وأجه ة توليد الطاقة بال

  سنتا  لقاء الشهادة الواودة.   8المياة بالطاقة الشمسية ومضخا  الحرارة بالملادر الهواهية هو 

 ويجب أن ندقق بالشهادا  ونلادق عليها قبل بيعها.

 التدقيق بالشهادات

 . وغرض التدقيق هو فحص ما يلح:REC Registryندقق بجميل الشهادا  التح يتم إنشاؤها فح  

 أن الجهاخ ملهل للحلوا على شهادا . •

   أن  أعطيتنا المعلوما  اللحيحة. •

 أن  ملأ  الأوراق القانونية المطلوبة. •

الوثاهق فح الوققق  المناسققب. ويستغرق التدقيق بالشهادا  عادًة أربعة أسابيل، إذا كن  قد قدم  جميل  

وفققح بعققأ الأويققان، قققد لققا تسققتوفح الشققهادا  معققايير التققدقيقش والأسققباب الققأك ر شققيوعاً لعققدم اسققتيفاء 

 الشهادا  معايير التدقيق هح:

 وجود معلوما  غير كاملة فح الشهادة أو أخطاء مطبعية. •
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 إرساا الأوراق غير المناسبة •

 المتسلسلة أو أرقام المنتجا  أو العناوين.تكرار المعلوما  المعطاة كالأرقام   •

 .Clean Energy Councilعدم تركيب الجهاخ بلورة كاملة أو عدم استيفاهه لتعليما    •

إذا لم تستوفح شهادات  معايير التدقيق، يتعين علي  استخراجها مجدداً بعد تلققحيح الأخطققاء. ولققا يمكنقق  

  ة عليها.بيل شهادات  لحين إنتهاء تدقيقنا بها والملادق

 بيع الشهادات

 .يمكن  بيل شهادا  عن طريق السوق المفتووة أو إس تح سي كليرنغ هاوس

 لكي تبيع الشهادات في السوق المفتوحة

اع ر على شاٍر. يمكن أن يكون الشارون كيانا  مسلولة قانوناً )عادًة شاكا  توخيل كهرباء بالتج هققة( أو  .1

  تجار شهادا .  

شققاري. تشققمل التفا ققيل عققدد الشققهادا  والسققعر وطريقققة دفققل الشققاري ل منهققا. تفّقد التفا يل مل ال .2

 وللعلم فإننا لا نحدد سعر الشهادا  أو نتدخل فيما بين الشارين والباهعين.

 وافق على بيل شهادات  إلى الشاري. للقيام بذل  يجب أن تكون لدي  الأوراق المطلوبة. .3

 لإجراء عملية الدفل. REC Registryلا يمكنه استخدام  يدفل الشاري ثمن الشهادا  ل ، علماً أنه   .4

   .REC Registryانقل الشهادا  إلى الشاري فح   .5

  STC Clearing House في تبيع لكي

دولققاراً )بققدون ةققايبة السققلل  40لبيققل الشققهادا  بسققعر محققدد يبلققغ  STC Clearing Houseيمكنقق  اسققتخدام 

ه شققهادات   .REC Registryفققح  STC Clearing House والخققدما ( للشققهادة الواوققدة. يمكققن الع ققور علققى  أَدرم

 .STC Clearing Houseللبيل فح  

)قاهمققة النقققل(، وتبقققى علققى القاهمققة لحققين أن يطلققب شققاٍر  'transfer list'ُتضققان شققهادات  إلققى أسققفل  .1

 شااءها. ولا يمكننا أن نقّدر ل  المدة التح سيستغرقها بيل الشهادا .

 سون تتلقى رسالة إلكترونية تعلم  ببيل شهادات . .2

يدفل الشاري ال من ل  فور شااهه لشهادات . وُيفتققرض أن يققدخل المبلققغ فققح وسققاب  خلققاا ثلاثققة أيققام  .3

 .عمل

 المعاينات

قد نأتح لمعاينة الجهاخ بعد بيققل الشققهادا . إذا وجققدنا أن الجهققاخ لققم يكققن ملهلققاً للحلققوا علققى شققهادا ، 

 فإننا سنطلب من  إرجاعها أو قد نرفل قضية ضدك أمام المحكمة.

 للاتصال بنا

همققاً العمققل تقل علي  مسلولية فهم النظام والحلققوا علققى الققأوراق القانونيققة المطلوبققة. ويجققب عليقق  دا

  بموجب القانون عند استخراه الشهادا  أو بيعها.

Clean Energy Regulator 

  www.cleanenergyregulator.gov.au الموقل الإلكترونح:  

 542 553 1300 هاتف:  
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  enquiries@cleanenergyregulator.gov.au بريد إلكترونح:

 . 50 14 13( على الرقم  TIS Nationalإذا اوتج  إلى مترجم، اتلل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية )
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