برنامج  Solar Homesورقة حقائق

برنامج Solar Homes
يتح ّكم سكان والية فيكتوريا بفواتير الطاقة الخاصة بهم
ويعالجون مشكلة تغيّر المناخ ويوفّرون مستقبل أنظف
وأفضل لجميع سكان والية فيكتوريا من خالل برنامج
.Solar Homes

لماذا تركيب نظام الطاقة الشمسية؟
تقليص فواتير الطاقة الخاصة
بك

زيادة امدادات الطاقة
الخاصة بك

عن البرنامج
يساعد برنامج  Solar Homesالعائالت المؤهلة في فيكتوريا على التح ّكم بفواتير
الطاقة الخاصة بهم ،واعتماد الطاقة ال ُمتجدّدة وتوفير مستقبل أنظف وأفضل لجميع سكان
والية فيكتوريا.
يُس ّهل البرنامج الحصول على الطاقة الشمسية باستخدام خصومات على األلواح الشمسية
( ،)PVوأنظمة تسخين المياه عبر الطاقة الشمسية والبطاريات على الطاقة الشمسية إلى
جانب حوافز جديدة بما في ذلك قروض بدون فوائد لأللواح الشمسية (.)PV
صصة بالطاقة الشمسية بالمطالبة بالخصم نيابة عنك وسيتم اقتطاع
ستقوم الشركة المتخ ّ
مبلغ الحسومات من كلفة النظام والتركيب بأكمله .أنت مسؤول عن دفع أي رصيد
صصة بالطاقة الشمسية بمجرد تركيبه.
مستحق مباشرة إلى الشركة المتخ ّ

المساعدة في خلق 5550
وظيفة في قطاع صناعة
الطاقة الشمسية

الخصومات المتوفّرة
الخصم على األلواح الشمسية ()PV
تستطيع العائالت المؤ ّهلة ،بما في ذلك مالكي العقارات
ال ُمستأجرة ،المطالبة بخصم على تكلفة األلواح الشمسية (.)PV

الخصم على األلواح الشمسية ( )PVللعقارات ال ُمستأجرة
يمكن للعقارات ال ُمستأجرة المؤهلة الحصول على خصم على
تكلفة األلواح الشمسية ( )PVحيث توفّر للمستأجرين إمكانية
الحصول على فوائد الطاقة ال ُمتجدّدة.

الخصم على نظام تسخين المياه عبر الطاقة الشمسية
تستطيع العائالت المؤ ّهلة المطالبة بخصم على تكلفة نظام
تسخين المياه عبر الطاقة الشمسية.

هل ترغب في إضافة قرض بدون فوائد؟
لتخفيض التكاليف بشكل أكبر ،يستطيع مالكو العقار الذين يعيشون في العقار،
التقدّم بطلب للحصول على قرض بدون فوائد ألنظمة األلواح الشمسية (،)PV
بمبلغ يعادل مبلغ الخصم على األلواح الشمسية .سيتم إبالغك إذا كنت مؤهالً
للحصول على قرض كجزء من عملية التقدّم بطلب للحصول على الخصم عبر
بوابة .Solar Victoria
بموجب عملية تقديم الطلب الجديدة ،سيتم خصم مبالغ الخصم والقرض من
تكلفة نظامك  -مما يضمن لك فقط دفع أي رصيد مستحق بمجرد تثبيت النظام.
بعد ذلك ،سيتم تعويض الشركة المتخصصة بالطاقة الشمسية عن مبالغ الخصم
والقرض.
ويجب تسديد القرض على مدار أربع سنوات .ال تتوفر القروض على أنظمة
تسخين المياه عبر الطاقة الشمسية أو بطاريات الطاقة الشمسية.

معالجة مشكلة تغيّر
المناخ

الخصم على بطاريات الطاقة الشمسية
تستطيع العائالت المؤ ّهلة المطالبة بخصم على تكلفة بطاريات
الطاقة الشمسية.
يستهدف البرنامج التجريبي للخصومات على البطارية مناطق
معيّنة فقط عبر والية فيكتوريا التي لديها ألواح شمسية حالية
ولكنها لم تحصل في السابق على خصم على أنظمة الطاقة
الشمسية.
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قبل أن تبدأ :افهم أهلية الحصول
على البرنامج
سكان والية فيكتوريا مؤهّلون للحصول على خصم إذا استوفوا المعايير التالية:

الخصم على
األلواح الشمسية
()PV

الخصم على األلواح
الشمسية()PV
للعقارات ال ُمستأجرة

الخصم على
نظام تسخين
المياه عبر الطاقة
الشمسية

الخصم على
بطاريات الطاقة
الشمسية

يجب أن يكون مقدّم الطلب هو مالك العقار ويعيش في العقار الذي يتم تثبيت النظام عليه
يق ّل الدخل المشترك الخاضع للضريبة لجميع أصحاب الملك عن  180ألف دوالر سنويا ً
(استنادا ً إلى إشعارات تقييم مكتب الضرائب األسترالي الخاص بك)
هو عقار قائم وتق ّل قيمته عن  3ماليين دوالر
ال يوجد نظام حالي لأللواح الشمسية على العقار (منذ  1تشرين الثاني/نوفمبر )2009
لم يسبق لمقدّم الطلب المطالبة بخصم كمالك وشاغل للعقار بموجب برنامج
Solar Homes
تم التوقيع على اتفاقية بشأن برنامج  Solar Homesبين المالك والمستأجر من
قبل المالك وجميع المستأجرين
يق ّل الدخل المشترك الخاضع للضريبة لجميع المستأجرين عن  180ألف دوالر سنويا ً
(استنادا ً إلى إشعارات تقييم مكتب الضرائب األسترالي الخاصة بهم)
إذا سيتم استبدال نظام تسخين المياه ،فيجب أال يق ّل عمره عن  3سنوات من تاريخ شرائه
العقار ليس بناء جديد
يقع العقار داخل منطقة تحمل رمزا ً بريديا ً معيّنا ً ولديه بالفعل ألواح شمسية بسعة تساوي أو
تزيد عن  5كيلو واط
تم الحصول على موافقة ُمسبقة من مقدّم خدمة الشبكة التي يتم توزيعها ()DNSP
نظام التخزين ُمدرج في قائمة البطاريات المعتمدة لدينا وليس لدى العقار
نظام تخزين طاقة حالي
يوافق المالك/أصحاب الملك على تلقّي:
•معلومات من مقدّم خدمة شبكة التوزيع الخاص بهم
•فحص للسالمة و/أو تدقيق مجاني ،إذا تم اختياره.
ب فريدة من نوعها خاصة بها .يُرجى الحصول على المعلومات على الموقع اإللكتروني  solar.vic.gov.auقبل أن تبدأ
لدى كل فئة خصم متطلّبات لألهلية وعملية تقديم طل ٍ
بتقديم الطلب .بمجرد أن تكون واثقا ً من أن عقارك يتوافق مع معايير األهلية ،يمكنك البدء في البحث عن أي من المهنيين المتخصصين ومنتجات الطاقة الشمسية معتمدين للمشاركة
في البرنامج ويمكنهم تلبية احتياجاتك من الطاقة.

اتصل بنا
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يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول البرنامج على الموقع اإللكتروني
 www.solar.vic.gov.auأو يمكنك االتصال بفريق خدمة الزبائن على الرقم
( 1300 376 393خالل ساعات العمل).

إخالء المسؤولية

قد يكون هذا المنشور مفيدا ً لك ولكن ال تضمن والية فيكتوريا وموظفيها أن هذا المنشور ال يخلو من أي نوع من األخطاء أو أنه
مناسب تماما ً ألغراضك المعيّنة ،وبالتالي تعلن إخالء مسؤوليتها عن أي خطأ أو خسارة أو عاقبة أخرى قد تنشأ من اعتمادك على أي
معلومات في هذا المنشور.

خدمة الترجمة الخطية والشفهية الوطنية.131 450 :

solar.vic.gov.au
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