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 الطاقة ألواح أو الشمسية بالطاقة مياه تسخين أجهزة تركيب من المالية المنافع
 الشمسية

الغرض من هذا الدليل مساعدة الناس على فهم الفوائد الماليةةا ال ةةك  منةةن لو  علةةلوا عليهةةا عنةةد  ةة ا  

 جهاز تسخين مياه بالطاقا الشمسيا لو جهاز للواح طاقا شمسيا لمنزلهم لو لمللع هم ال جار ا.  

 )نظام الطاقة المتجددة( ضيّق النطاق Renewable Energy Schemeنبذة عن 

الم جةةد،ةح ثيةةح ل علةةل علةةى اشةةها،ا  الةة خدال ا النظةةال لءةةا  ترأيةةة للظمةةا الطاقةةا  نةةاف ه هةةذ

 REC)ك صةةفعا علةةى ارنل رلةة  تةةدعى لةةجل   ر     ةة   ال ننولوجيا ضةةيءا النطايم مننةةع بيبهةةا بنفسةةع فةة 

Registry)  .لو بيبها  لى وأيل 

 وفرها لوح الطاقةةا الشمسةةيا    ب مد عد، الشها،ا  ال ك تعلل عليها على ثجم الطاقا النهربائيا ال ك  

لو جهاز تسخين المياه بالطاقا الشمسيا لد ع على مدى عمر الجهاز.  بمةةل جهةةاز لةةوح الطاقةةا الشمسةةيا 

 لنوا .    10عاماًح و بمل جهاز تسخين المياه بالطاقا الشمسيا عا،ًة لمدة   15عا،ة لمدة  

ا لءد ةةا لو منافةةخة لتةةرى ت فةةم عليهةةا مةة   منن لو تبرض الوأارا  عليع ثسماً على لةةبر الجهةةاز لو ، فبةة 

  الوأالا لءا  ثم ال خراج شها،ا  تاصا بجهازه وبيبها.

 كيف أعرف ما إذا كان جهازي مؤهلاً لاستخراج شهادات؟

د ما  ذا أاو جهازه   ةةيل لةةع را  منن ال خراج شها،ا   را لءا  ا رأجهزة الم هلا لذلع.   بين عليع لو ت فء 

 العلول على شها،ا ح قبل لو تش ر ه.  

ا ثةةرارة مةةن   منن لو  نوو الجهاز جهاز تسخين ميةةاه بالطاقةةا الشمسةةيا لو للةةواح طاقةةا شمسةةيا لو منةةخ 

 ملدر هوائك لو جهاز توليد طاقا بالر اح لو المياه.  

 لجهزة تسخين المياه بالطاقا الشمسيا ومنخا  العرارة من ملدر هوائك بما  لك:و جة لو ت  لف  

 لو تنوو جد دةح وأذلع  •

( الخةةاب بةةخجهزة تسةةخين  Clean Energy Regulatorلو تنوو م درجا فك لجل  األين  لرجك ر غورا  رم ) •

 المياه.

  بالر اح لو المياه بما  لك:و جة لو ت  لف للواح الطاقا الشمسيا ولجهزة توليد الطاقا  

 لو تنوو جد دة •

ال اببةةا لةةا( )قائمةةا الءمطةة  المرت   accredited componentslist ofلو تع ةةو  علةةى قمطةة  م درجةةا فةةك  •

 (  Clean Energy Council)مجلس الطاقا غير النارة بالبيئا  ل

 أيلوواط  100لو را تز د الطاقا ال ك  منن لو تول دها عن   •
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ح Clean Energy Councilا بطر ءا صعيعا من جالة ات لاص  ترأية  عمةةل ترتيلةةاً مةةن لو تنوو مرأ ب •

 وأذلع 

 لو ت ءي د بجمي  ارألظما المعليا وللظما الورا ا وارألظما الفدرالياح بما فيها للظما السلاما.   •

 المنافع المالية لجهازك

ة لترى لءا  ثم  بي  الشةةها،ا  الخاصةةا قد  برض عليع الوألا  ،فبا لءد ا لو ثسماً على الجهاز لو منافخ

 بجهازه.  

و  وقف ما ليبرضوله عليع على عد، الشها،ا  ال ك  منةةن لو  علةةل عليهةةا جهةةازه ولةةبر الشةةها،ا  

 وق  ال خراجها.

ول ةة و وللةةهل طر ءةةا لمبرفةةا عةةد، الشةةها،ا  ال ةةك  مننةةع العلةةول عليهةةا هةةك الةة خدال ارةة ل ين 

 small)ارةةنلن رولك. الةة خدل ار لةةا العالةةبا لوثةةدة ال وليةةد اللةةغيرة العالةةب ين الموجةةو،تين فةةك موقبنةةا

generation unit calculator)  الخاصةةا بةةخجهزة ارةةألواح الشمسةةيا والهوائيةةا والمائيةةا. والةة خدل ار لةةا العالةةبا

الخاصا بخجهزة تسخين المياه بالطاقةةا ( solar hot water calculator)رأجهزة تسخين المياه بالطاقا الشمسيا 

 نخا  العرارة من الملا،ر الهوائيا. و جة ال خدال هاتين ار ل ين أدليل فءط.  الشمسيا لو م 

   هذا وت غير للبار الشها،ا   ومياً بعسة البرض والطلة. و ذا شئ ح  مننع  جرا  بعح عن

 STC traders لو REC traders  . على ارنل رل  رأتذ فنرة عن ارألبار العاليا للشها،ا 

ذأر لو مبظةةم النةةاس   خ ةةاروو بيةة  شةةها،اتهم  لةةى لثةةد الوألةةا . توجةةد قائمةةا بالوألةةا  المسةةجلين علةةى  ةة 

 موقبنا ارنلن رولك.  

لةةع لو تعلةةل علةةى ،فبةةا لءد ةةا لو ثسةةماً   مننع ل ناً لو تخ ار بي  الشها،ا  بنفسعح لنن ذلةةع لةةن  خو 

  من الوأيل.

 بيع شهاداتك إلى وكيل

يلةةع  لةة مارة لملئهةةا. بةةذلع  علةةل الوأيةةل علةةى ثةةم م ى تةةم ترأيةةة جهةةازه بالنامةةلح لةةو   بطيةةع وأ

 ال خراج شها،ا  تاصا بجهازه وبيبها.  

را  مننع ال وقي  لوأيل على ثم العلول علةةى شةةها،اتع  رةةا ببةةدما  ةة م ترأيةةة جهةةازه بالنامةةل و لةةبل 

 قيد البمل. و  ب بر مخالفاً للءالوو بي  الشها،ا  قبل ترأية الجهاز.   

دتل بينع وبين الوأيلح  ذ عندما  بطيع الوأيل ،فبا ماليا لو ثسماً لءةةا  ثةةم العلةةول وللبلم فإلنا را ل 

 على شها،ا  جهازهح  لبل ذلع عءداً فيما بيننما. و بو، لمر وض  تفاصيل البءد  ليع و لى الوأيل.  

  هذا ورا  مننع لوى مل   ل مارة تنازل واثدة لنل جهاز.

 بيع الشهادات بنفسك

  الشةةها،ا  بنفسةةع وق ةةاً لطةةول مةةن بيبهةةا  لةةى وأيةةل. لهةةذا  خ ةةار مبظةةم النةةاس توقيةة  قد  سةة غرقع بيةة 

 ال نازل عن شها،اتهم  لى لثد الوألا .

 لكي تبيع الشهادات

 اثسة عد، الشها،ا  ال ك لو  تعلل عليها. .1
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 تخأد من لو جهازه م هلاً )للعلول على شها،ا ( ومرأ باً بلورة صعيعا. .2

 واملأ ارأوراي الءالوليا المطلوبا. (the scheme)تخأد من فهمع للنظال   .3

 . قد تع اج  لى ،ف  رلم لءا  ذلع.REC Registryثساب فك  إلشا   قم ب .4

  قم بال خراج شها،اتع.   .5

 اعثر على شاٍر لشها،اتع.   .6

 الأوراق القانونية

 ل خراج الشها،ا  وبيبها.   جة لو تنوو لد ع جمي  ارأوراي الءالوليا المطلوبا ل  منن من ا

 تشمل هذه ارأوراي ما  لك:

 فا،ة  ثبا  بالمبا نا الفبليا. تءول هذه ارنفا،ة بخو ات لاص  ال رأية لو المش   أاو موجةةو،اً عنةةد  •

 ترأية الجهاز.

  فا،ا  تطيا تنص  على لو ات لاص  ال رأية: •

 Clean Energy Council   عمل ترتيلا  من «

  س وفك المبا ير ارأل رالياقال ب رأية جهاز   «

 ملا ين ،ورار   5لد ه تخمين ضد المس وليا المدليا تجاه الغير را  ءل  عن   «

 قد قال ب رأية الجهاز بعسة ارألظما المعليا وللظما الورا اح وأذلع  «

  قد لأمل مهم ا ال رأية. «

   ذا طلبنا منع ذلع.   Clean Energy Regulatorو جة لو تءد ل ،ليلاً  ثب  هذه ارنفا،ا   لى  

هذا وتء  عليةةع مسةة وليا فهةةم النظةةال والعلةةول علةةى ارةةأوراي الءالوليةةا المطلوبةةا. و جةةة عليةةع ،ائمةةاً 

 البمل بموجة الءالوو عند ال خراج الشها،ا  لو بيبها.  

 اوح قد: ذا تالف  الءالوو رأ  لبة أ

 لطلة منع  رجاو الشها،ا ح لو •

 للاثءع لمال الءنا  وقد تباقبع المعنما بغراما ماليا لو بالسجن.   •

 استخراج شهاداتك 

 شهراً فءط من تار خ ترأية الجهاز.  12 مننع ال خراج الشها،ا  تلال  

عبةةارة عةةن لظةةال  REC Registryقبل لو ت منن من بيبهةةا.  REC Registryو جة لو   م ال خراج الشها،ا  فك 

  لن رولك رال خراج الشها،ا  وتلد ءها وبيبها.  

ورةةا   وجةةة عليةةع الءيةةال بةةذلع  ذا قمةة  ببيةة  شةةها،اتع  لةةى وأيةةلح  ذ لةةيءول الوأيةةل عنةةدها بالةة خراج 

  . REC Registryالشها،ا  فك  

  قبل ال خراج الشها،ا ح تخأ د مما  لك:

جالة شخص  عمل ترتيلاً ولو رةةا  بةةو، تةةار خ ال رأيةةة رةةأأثر مةةن لو الجهاز  بمل ولله تم ترأيبه من  •

 شهراً.   12

 للع صاثة الجهاز. •
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 لله لد ع جمي  ارأوراي الءالوليا. •

 .REC Registryلله بم ناولع ال خدال ارنل رل  ولله لد ع ثساب وأيل مسجل فك   •

  يبها.   جة لو تعلل على تدقيم بالشها،ا  وتلد م على صع ها قبل لو ت منن من ب

 بيع شهاداتك 

ببد العلول على تلد م على صعا شها،اتعح  مننع بيبها عن طر م السوي المف وثا لو  س تك 

   

 .  REC Registry تاببا لة STC Clearing House. و(STC Clearing House) أليرلغ هاوس

 لكي تبيع الشهادات في السوق المفتوحة

اعثر على شاٍر.  منن لو  نوو الشاروو أيالا  مس ولا قالولاً )عا،ًة   أا  توز   أهربا  بال جزئةةا( لو  .1

 تجار شها،ا .  

د ال فاصيل م  الشار . تشةةمل ال فاصةةيل عةةد، الشةةها،ا  ولةةبرها وطر ءةةا ،فةة  الشةةار  لثمنهةةا.  .2 تفء 

 والبائبين.  وللبلم فإلنا را لعد، لبر الشها،ا  لو ل دتل فيما بين الشار ن

 وافم على بي  شها،اتع  لى الشار . للءيال بذلع  جة لو تنوو لد ع ارأوراي المطلوبا. .3

 رنجرا  عمليا الدف . REC Registry دف  الشار  ثمن الشها،ا  لعح علماً لله را  مننه ال خدال   .4

 .REC Registryالءل الشها،ا   لى الشار  فك   .5

 STC Clearing House  لنك تبي  فك 

،ورةةاراً )بةةدوو ةةة  با السةةل   40لبيةة  الشةةها،ا  بسةةبر معةةد،  بلةةغ  STC Clearing Houseننةةع الةة خدال  م

ج شةةها،اتع  .REC Registryفةةك  STC Clearing House والخةةدما ( للشةةها،ة الواثةةدة.  منةةن البثةةور علةةى  لَ،رم

 .STC Clearing Houseللبي  فك  

)قائمةةا النءةةل(ح وتبءةةى علةةى الءائمةةا لعةةين لو  طلةةة شةةاٍر  'transfer list'ت نا  شها،اتع  لةةى للةةفل  .1

   ا ها. ورا  منننا لو لعد، لع المدة ال ك ليس غرقها بي  الشها،ا .

 لو  ت لءى رلالا  لن روليا تبلمع ببي  شها،اتع.   .2

تل المبلةةغ فةةك ثسةةابع تلةةال ثلاثةةا ل ةةال  دف  الشار  الثمن لع فور   ائه لشها،اتع. و  ف ةةرض لو  ةةد .3

 عمل.

 المعاينات

قد لختك لمبا نا الجهاز ببد بيةة  الشةةها،ا .  ذا وجةةدلا لو الجهةةاز لةةم  نةةن م هلةةاً للعلةةول علةةى شةةها،ا ح 

 فإلنا لنطلة منع  رجاعها لو قد لرف  قنيا ضده لمال المعنما.  

 للاتصال بنا

رةةأوراي الءالوليةةا المطلوبةةا. و جةةة عليةةع ،ائمةةاً البمةةل تء  عليع مس وليا فهم النظال والعلةةول علةةى ا

  بموجة الءالوو عند ال خراج الشها،ا  لو بيبها.  

Clean Energy Regulator 

  www.cleanenergyregulator.gov.au الموق  ارنلن رولك:  

 542 553 1300 هاتف:  
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  enquiries@cleanenergyregulator.gov.au بر د  لن رولك:  

  .50 14 13( على الرقم  TIS National ذا اث ج   لى م رجمح اتلل بخدما ال رجما الخطيا والشفهيا )
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