
نبذة عن الخصومات 

تقّدم وكالة Solar Victoria )سوالر فيكتوريا( برنامج 

Solar Homes )الطاقة الشمسية للمنازل( الذي يهدف 

لمساعدة سكان والية فيكتوريا عىل توفير تكاليف الطاقة 

من خالل تقديم الخصومات عىل تكلفة شراء وتركيب 

األلواح الشمسية والبطاريات وأنظمة تسخين المياه 

الموّفرة للطاقة.

الخصم عىل تكلفة األلواح الشمسية )نظام 

كهروضوئي( 

تستطيع المنازل المؤّهلة المطالبة بخصم قد يصل إىل 

1400 دوالر عىل تكلفة شراء وتركيب األلواح الشمسية 

)نظام كهروضوئي(. كما يتوفّر الخصم عىل أنظمة الطاقة 

الشمسية الكهروضوئية للمنازل التي ال تزال قيد التعمير.

كما تُقدَّم قروض بدون فوائد لُمقّدمي الطلبات الُمجازين. 

الخصم عىل تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية 

للعقارات الُمؤّجرة 

يستطيع أصحاب العقارات الُمؤجّرة المؤهلون المطالبة 

بخصم قد يصل إىل 1400 دوالر عىل تكلفة شراء 

وتركيب األلواح الشمسية )نظام كهروضوئي( في ما يصل 

إىل عقاَرين مؤجَّرين في كل سنة مالية.

كما تُقدَّم قروض بدون فوائد لُمقّدمي الطلبات الُمجازين.

الخصم عىل تكلفة نظام تسخين المياه 

تستطيع المنازل المؤّهلة المطالبة بخصم قد يصل إىل 

ألف دوالر عىل تكلفة نظام تسخين المياه عبر الطاقة 

الشمسية أو نظام تسخين المياه عبر المضخة الحرارية.

تستطيع المنازل المؤّهلة التقّدم بطلب للحصول عىل 

خصم عىل تكلفة نظام تسخين المياه باإلضافة إىل 

خصم عىل األلواح الشمسية )نظام كرهوضوئي(.

الخصم عىل تكلفة بطاريات الطاقة الشمسية 

تستطيع المنازل المؤّهلة المطالبة بخصم قد يصل إىل 

2950 دوالر عىل تكلفة بطاريات الطاقة الشمسية.

كيف أتقّدُم بطلب للحصول عىل 

الخصم؟ 

الخطوة 1: تحقق من أهلّيتك للحصول عىل خصم 

تأّكد من أهلّيتك للحصول عىل خصم - يمكنك العثور عىل 

قائمة بمعايير األهلية في الصفحة التالية.

الخطوة 2: أطلب تسعيرة 

سوف تحتاج إىل االتصال بشركة للطاقة الشمسية 

ُمعتمدة من وكالة Solar Victoria واطلب منهم 

تسعيرة. يمكنك العثور عىل تفاصيل الشركات 

عىل موقع Solar Victoria اإللكتروني: 

solar.vic.gov.au/retailers

عند االتصال بشركة الطاقة الشمسية، أخبرهم أنك 

ترغب بالتقّدم بطلب للحصول عىل خصم من وكالة 

.Solar Victoria

لكي تكون مؤهالً للحصول عىل خصم، يجب أن تكون 

المنتجات ُمدرجة في قائمة المنتجات الُمعتمدة من 

وكالة Solar Victoria2.

الخطوة 3: َتقدَّم بطلب للحصول عىل خصم 

عندما توافق عىل تسعيرة من شركة الطاقة الشمسية، 

يمكنك التقّدم بطلب للحصول عىل خصم من خالل بوابة 

عمالء وكالة Solar Victoria. كما يمكنك التقّدم بطلب 

للحصول عىل قرض بدون فوائد عبر هذه البوابة.

سُتطالب شركة الطاقة الشمسية بالخصم نيابة عنك 

وسُيقتطع المبلغ الذي سيتّم خصمه من التكلفة اإلجمالية 

للنظام وتركيبه. وستكون أنت المسؤول عن دفع أي 

رصيد ُمستحق مباشرة إىل شركة الطاقة الشمسية بمجّرد 

تركيبه.

اتصل بنا

يمكنك العثور عىل المزيد من المعلومات حول البرنامج 

عىل الموقع اإللكتروني solar.vic.gov.au أو يمكنك 

االتصال بفريق خدمة العمالء عىل الرقم 393 376 1300 

)خالل ساعات العمل(. 

إذا كنت ترغب في التحّدث إلينا بلغتك يمكنك استخدام 

خدمات الترجمة المجانية عبر الهاتف عن طريق االتصال 

 National Translating and Interpreting بخدمة

Service )الخدمة الوطنية للترجمة الخطية والشفهية( 

عىل الرقم 450 131.

تسهيالت االستخدام لذوي االحتياجات 

اإلضافية

إذا كنت ترغب في الحصول عىل 

هذا المنشور بتنسيق ُمختلف: 

يُرجى االتصال بمؤسسة 

 Solar Victoria عبر الموقع اإللكتروني 

comms@team.solar.vic.gov.au

تتوّفر هذه الوثيقة أيضاً عىل اإلنترنت عبر 

solar.vic.gov.auالموقع اإللكتروني

وّفر المال مع الطاقة 

 الشمسية.

األمر بغاية البساطة.

توّفر المنازل العادية أكثر من 1000 دوالر1 كل عام من خالل 

استخدام الطاقة الشمسية. انضم إىل أكثر من 200 ألف ُمقيم 

في والية فيكتوريا وطالب مثلهم بالخصومات عىل تكلفة شراء 

وتركيب نظام الطاقة الشمسية في منزلك أو عقارك الُمؤجّر.

الفوائد

زيادة إمدادات الطاقةتقليص فواتير الطاقة

المساعدة في خلق 

وظائف في قطاع 

صناعة الطاقة الشمسية

 التصّدي لمشكلة 

تغّير المناخ

1 استناداً إىل نظام نموذجي بسعة 6.16 كيلوواط يُرّكب عىل األسطح

www.solar.vic.gov.au/approved-products 2

http://solar.vic.gov.au/retailers
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
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الخصم عىل تكلفة ألواح الطاقة الشمسية )نظام كهروضوئي( - قد يصل إىل 1400 دوالر

قد تتأهل للحصول عىل خصم عىل تكلفة األلواح الشمسية )نظام كهروضوئي( إذا:

سيتم تركيب النظام في عقار َمبني بالفعل تمتلكه وتعيش فيه أو سيتّم تركيبه في منزل ما يزال قيد التعمير تمتلكه وستعيش فيه عند انتهاء أعمال البناء	

يقّل الدخل الخاضع للضريبة اإلجمالي لجميع أصحاب الملك عن 180 ألف دوالر سنويا1ً 	

لم تكن قد حصلت في السابق عىل خصم لشراء وتركيب األلواح الشمسية )نظام كهروضوئي( أو خصم لشراء وتركيب بطارية الطاقة الشمسية بصفتك مالكاً وشاغالً 	

للعقار ضمن إطار برنامج Solar Homes )الطاقة الشمسية للمنازل(

العقار قائم بالفعل ويقّل سعره عن 3 ماليين دوالر، أو منزل قيد التعمير سيكون سعره أقّل من 3 ماليين دوالر عندما يُصبح جاهزاً للسكن	

لم يحصل عنوان العقار في السابق عىل خصم لشراء وتركيب األلواح الشمسية )نظام كهروضوئي( أو خصم لشراء وتركيب بطارية الطاقة الشمسية ضمن إطار برنامج 	

Solar Homes )الطاقة الشمسية للمنازل(2

لم يتّم تركيب نظام طاقة شمسية كهروضوئي في العقار سابقاً )إال إذا تّم تركيبه قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009(.	

الخصم عىل تكلفة األلواح الشمسية )نظام كهروضوئي( للعقارات المؤجّرة - قد يصل إىل 1400 دوالر

إذا كنت مالكاً لعقار مؤجّر في والية فيكتوريا، فقد تكون مؤهاًل للحصول عىل خصم لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في عقارك المؤجّر إذا:

يقّل الدخل الخاضع للضريبة اإلجمالي لجميع مستأجري العقار عن 180 ألف دوالر سنويا1ً 	

يقّل سعر العقار عن 3 ماليين دوالر وليس فيه أي ألواح شمسية )نظام كهروضوئي(	

لم يحصل عنوان العقار في السابق عىل خصم لشراء وتركيب األلواح الشمسية )نظام كهروضوئي( أو خصم لشراء وتركيب بطارية الطاقة الشمسية ضمن إطار برنامج 	

Solar Homes )الطاقة الشمسية للمنازل(2

يوّقع مالك العقار الُمؤجّر وجميع المستأِجرين عىل اتفاقية برنامج Solar Homes Program )الطاقة الشمسية للمنازل( بين مالك العقار المؤجَّر والمستأِجرين	

العقار ُمؤجّر حالياً بموجب عقد إيجار.	

الخصم عىل تكلفة نظام تسخين المياه – قد يصل إىل ألف دوالر

قد تكون مؤهاًل للحصول عىل خصم لشراء وتركيب نظام تسخين المياه عبر الطاقة الشمسية ُمعتمد أو نظام تسخين المياه بمضخة حرارية ُمعتمد إذا:

كنت مالك العقار الذي سيتم تركيب النظام فيه وتعيش في هذا العقار	

يقّل الدخل الخاضع للضريبة اإلجمالي لجميع أصحاب الملك عن 180 ألف دوالر سنويا1ً	

لم تكن قد حصلت في السابق عىل خصم لشراء وتركيب بطاريات الطاقة الشمسية أو خصم لشراء وتركيب جهاز تسخين المياه ضمن إطار برنامج Solar Homes 	

)الطاقة الشمسية للمنازل(

البناء مبني بالفعل وتقّل قيمته عن 3 ماليين دوالر	

لم يحصل عنوان العقار في السابق عىل خصم لشراء وتركيب بطاريات الطاقة الشمسية أو خصم لشراء وتركيب نظام تسخين المياه كمالك وشاغل للعقار ضمن إطار 	

برنامج Solar Homes )الطاقة الشمسية للمنازل(2

يزيد عمر نظام تسخين المياه الذي سُيستبدل عن ثالث سنوات من تاريخ شرائه	

الخصم عىل تكلفة بطاريات الطاقة الشمسية - قد يصل إىل 2950 دوالر

قد تتأهل للحصول عىل خصم عىل تكلفة شراء وتركيب بطاريات الطاقة الشمسية إذا:

كنت مالك العقار الذي سيتم تركيب النظام فيه وتعيش في هذا العقار«	

يقّل الدخل الُمشترك الخاضع للضريبة لجميع أصحاب الملك عن 180 ألف دوالر سنويا1ً«	

لم تكن قد حصلت في السابق عىل خصم بصفتك مالكاً وشاغالً للعقار ضمن إطار برنامج Solar Homes )الطاقة الشمسية للمنازل(«	

البناء مبني بالفعل وتقّل قيمته عن 3 ماليين دوالر«	

لم يحصل عنوان العقار في السابق عىل خصم ضمن إطار برنامج Solar Homes )الطاقة الشمسية للمنازل(2«	

يوجد في العقار بالفعل ألواح شمسية بسعة تساوي أو تزيد عن 5 كيلوواط أو يتّم الترتيب لتركيب ألواح شمسية عليه بالتزامن مع تركيب بطارية الطاقة الشمسية«	

يتّم الحصول عىل موافقة ُمسبقة من شركة توزيع الطاقة الشمسية عىل الشبكة الكهربائية )DNSP( لتوصيل بطارية بالشبكة الكهربائية بأمان«	

ال يوجد في العقار نظام لتخزين الطاقة«	

يوافق صاحب/أصحاب الملك عىل تلقي معلومات من شركة توزيع الطاقة الشمسية عىل الشبكة الكهربائية حول المشاركة في تجربة البطاريات بطرق مختلفة لكي «	

تستفيد العائالت منها إىل أقصى حّد.

أنواع الخصومات ومعايير األهلية

بناًء عىل أي دخل خاضع للضريبة في السنَتين األخيرتين   1

يمكنك االتصال بفريق خدمة العمالء الذي يستطيع تأكيد ما إذا كان العقار قد شارك سابقاً في برنامج Solar Homes Program )الطاقة الشمسية للمنازل( عىل الرقم 393 376 1300  2

© وزارة الطاقة والبيئة ومواجهة التغّيرات المناخية في حكومة والية فيكتوريا 2023
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