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 السياسة التنظيمية لشهادات الطاقة النظيفة 

 مقدمة  .1

 )"السياسة"(  السياق العام والغرض من السياسة التنظيمية 1.1

وصانع   منظمةالجهة ال  لالضطالع بدور  2018ام  ( لع11بموجب القانون رقم )(  الدائرة)تأسست دائرة الطاقة   1.1.1

، بحيث تتمثل أهدافها الرئيسية في رسم التوجه المستقبلي لقطاع (اإلمارة)  القرار في قطاع الطاقة إلمارة أبوظبي

بمختلف   أبوظبي  إمارة  في  النمو  الطاقة  تعزيز  في  تسهم  عالية  كفاءة  ذات  أنظمة  بناء  إلى  باإلضافة  مجاالتها، 

والتعليمات  . وتشمل اختصاصات الدائرة في وضع السياسات  لتنمية المستدامةاالقتصادي وتحقيق أمن الطاقة وا

باإلضافة إلى هذا    ،واقتراح الخطط االستراتيجية بما يخدم تحول الطاقة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة لإلمارة

 البيئة. الحفاظ على وفي القطاع المستهلكين   مصالح حرصها على حماية

ا  1.1.2 التتُحدد هذه السياسة  "( في اإلمارة، الشهادة   مخططشهادات الطاقة النظيفة )"  مخططلتطوير    طبيقيةلتعليمات 

للفئة التجارية  المتصاعدة  كمقياس لدعم خفض البصمة الكربونية عند توليد الطاقة، ولتلبية االحتياجات    واعتباره

   والسكنية بما يسهم في الحد من آثار تغير المناخ.

مع األخذ باالعتبار مبادئ الموضوعية وعدم   الشهادة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية،  مخطط وضع  وقد تم   1.1.3

بتلبية متطلبات   لهم  يسمح  بما  اإلمارة،  في  المستهلكين  لجميع  النظيفة  الطاقة  الحصول على شهادات  في  التمييز 

 صلة. ذات الالمبادرات الكهرباء منخفضة الكربون في األسواق األكثر طلباً وفي 

 كميات معينة من الكهرباء  حيث يتم فيها تفصيل،  متاحة للراغبين بالحصول عليهاالطاقة النظيفة  شهادات    كونست 1.1.4

الشهادة   مخطط"(. كما سيسمح  شهادات الطاقة النظيفة)"  تحويلها  إمكانية  مع  من مصادر الطاقة النظيفة  المولدة

إلى أن انبعاثات ثاني  التوقعات    آخروتشير    الجهود الجبارة التي تبذلها اإلمارة في سبيل إزالة الكربون.    عرضمن  

الكربون   الكهرباء  أكسيد  أنظمة  إمارةمن  بنسبة    في  ستنخفض  عام  50أبوظبي  بحلول  بعام    %2050  مقارنة 

وتسجيل التطورات فيما يخص خفض االنبعاثات  تسّهل من قياس وإدارة  سباإلضافة، فإن هذه الشهادات  .  2019

  الكربونية من استهالك الكهرباء، مما يحفز التحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

الحصول على معلومات موثوقة  الشهادة    مخططويعد   1.1.5 إلى  والذي يهدف  الطاقة  توليد  تتبع  خصائص  حول  نظام 

 الكهرباء المستهلكة.

الرئيسية 1.1.6 الفوائد  التتبع    تتمثل  قيمة ومن نظام  إمكانية تحديد  المثال:    الكهرباء  خصائص  احتسابفي  )على سبيل 

  االحتسابات المكررة في حين يمكن تجنب مخاطر  ،  بسهولة  مصدر لتوليد الطاقة والمؤشرات البيئية ذات الصلة(

يؤكد هذا  ، في حين  الكهرباء  خصائصلشهادات الطاقة النظيفة ملكية مباشرة    منحالكهرباء. وت  خصائصلمزايا  

يف معين )على سبيل االعتماد أنه تم الحصول على كمية معينة من الكهرباء في زمن معين ومن مصدر طاقة نظ

الكربون من المنتج  ية أو النووية(، مما يتيح إمكانية تتبع الطاقة الخالية من غاز ثاني أكسيد  سالطاقة الشم  المثال،

 وحتى المستهلك النهائي على الرغم من عدم تفرقة شبكات الكهرباء بين أنواع الكهرباء المختلفة. 

 لكهرباء باآلتي:  خصائص انظام تتبع  سمحي 1.1.7

توليد  لنفس التقنية    الستخدامأو أكثر    وحدة توليد واحدةقدرة  بمعنى  )   من خالل جهاز اإلنتاجاالعتماد   (أ)

ً قياس    لنقاط  ايتم توصيله  تيالكهرباء وال "( إلنتاج كمية معينة من  أجهزة اإلنتاج)"(  محددة مسبقا

 .ثاني أكسيد الكربونالطاقة من مصادر الطاقة النظيفة كالمصادر الخالية من 

 ،  الكهرباءمن قبل مستهلك  التحقق من كمية الطاقة التي تم استهالكها من مصادر الطاقة المتجددة ( ب)

 التقييم المالي لخصائص الكهرباء النظيفة وإمكانية تسويقها.  ( ت)

ل إنتاج الكهرباء الناتجة من مصادر  يحصُ  بحيث، خالل مخطط تبادل الطاقةمن خصائص نظام التتبع  قد تم دعمو 1.1.8

النظيفة   بشكل  على  الطاقة  تسويقها  يمكن  والتي  نوعها  من  فريدة  النظيفة  الطاقة  الكهرباء شهادات  عن  منفصل 

 والحصول عليها من قبل المستهلكين الذين يرغبون بعرض استهالكهم من الطاقة النظيفة بشكل مفّصل. 
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تعمد الجهات إلى شراء الطاقة النظيفة بشكل كبير من أجل استخدام الكهرباء منخفضة أو منعدمة الكربون، مما له  1.1.9

ى أنه يمكن للجهات اإلدالء بالعديد من التصريحات المتعلقة  وتجدر اإلشارة إل  أثر في خفض البصمة الكربونية.

الكهرباء التي تم شراءها من الطاقة النظيفة فيما يخص تطويرها وتوليدها واستخدامها وفوائدها وآثارها البيئية ب

مشتركة واالجتماعية. إال أن القدرة على إثبات استخدام أو توصيل الطاقة النظيفة من خالل شبكة توزيع كهرباء  

وبما أنه ال يمكن التفريق بين الكهرباء   يتطلب دعم من أدوات تتطابق مع معايير محددة لتكون معتمدة وموثوقة.

الناتجة عن مصادر الطاقة النظيفة وبين الكهرباء الناتجة عن أي مصدر آخر فتوجب وجود أي شكل من أشكال  

معرفة إلى الشبكة فإن  نظيفة وقة المولدة من مصادر طاقة  التتبع لهذه العمليات. وبمجرد إدخال مزود الطاقة للطا

إظهار الفوائد شهادات الطاقة النظيفة ستعمل كآلية لحساب وتتبع مصدر الطاقة النظيفة. وبالتالي، يمكن للجهات  

رة البيئية الناتجة عن الطاقة منخفضة الكربون من خالل الحصول على شهادات الطاقة النظيفة المصدرة من قبل دائ

 الطاقة. 

المعايير التي يجب أن تفي بها مصادر الطاقة النظيفة الشهادة أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق ب  مخططيتبع   1.1.10

والتوصيل الموثوق للطاقة النظيفة. ومن بين هذه الممارسات المعايير  االستخدام  إثبات  وآليات الشراء، من أجل  

والتي تعد مبادرة مؤسسية عالمية في مجال الطاقة المتجددة تم تصميمها لدعم تحول     1RE 100الفنية المحددة في  

 : %100الطاقة نحو الحصول على كهرباء من مصادر طاقة متجددة بنسبة 

من المولدة  ستخدام الكهرباء  الإمكانية حصرية   وعرض أن لديهم  يجب على حاملي الشهادة إثبات (أ)

، مما يعني أن امتالك  2استخدامات الكهرباء منخفضة الكربونمجاالت  الطاقة النظيفة لتلبية جميع  

 خصائص التوليد )على سبيل المثال؛ شهادات خصائص الطاقة( مرتبطة بتوليد الكهرباء. 

المتجددة التي يتم إنتاجها وفقاً لتقنيات محددة، إال أن كل شهادة  تقبل بعض المبادرات مصادر الطاقة   ( ب)

 يجب أن تحدد مصدر توليد الكهرباء وقدرتها على تلبية متطلبات معينة. 

ومن الناحية المثالية، يجب أن تصدر الشهادات فيما يتعلق بالكهرباء المولدة داخل حدود سوق مقدم  ( ت)

"حدود السوق" إلى المنطقة التي تكون فيها القوانين كلمة  ، بحيث تشير  3على الشهادةطلب الحصول  

  ، االستهالكمناطق  مناطق اإلنتاج ومع    كاف  واإلطار التنظيمي الذي ينظم قطاع الطاقة متسق بشكل  

 شبكة الربط. تواجد  باإلضافة إلى

اتياً من قبل أي شركة من ال ينبغي إصدار الشهادات فيما يتعلق باستهالك الكهرباء التي تم إنتاجها ذ ( ث)

 الشركات التي تعمل بتوليد الكهرباء باستخدام الوقود األحفوري.

شهادات  منظمة  باإلضافة، فإن  الشهادة.    مخططل  طبيقفي وضع وتحديد تعليمات الت  السياسة  هذه  يتمثل الهدف من 1.1.11

المتجددة وال  (I-REC)  الدولية  الطاقة  الصلة  ذات  في    ملفاتوالقواعد  النظام  ومبادئ  ستحدد خصائص  الداعمة 

 اإلمارة. 

 الشهادة"( الطاقة النظيفة  مخططشهادات )" مخططمبادئ  1.2

أجل ضمان   1.2.1 دولياً،    معرفةمن  النظيفة  الطاقة  الطاقة    سعتشهادات  تتبع خصائص  وتبني    لالنضمامدائرة  نظام 

والعمل (،  I-RECs" )دوليةال  متجددةشهادات الطاقة ال  نظمةمالتي تم وضعها من قبل "شهادات الطاقة المتجددة  

"( إلمارة أبوظبي. وبالتالي فإنه مانحة للشهادةالجهة ال )"النظيفة  والمحلية لشهادات الطاقة    مانحةبدور الجهة ال

       يجب مالحظة اآلتي:

اال (أ) المعنية  األطراف  جميع  على  معايير يجب  في  عليها  المنصوص  والتعليمات  بالقوانين  لتزام 

( 4وتحديداً في القسم )  لتلك القواعد   الداعمة  لملفاتوالقواعد ذات الصلة واالنظيفة  شهادات الطاقة  

 من هذه السياسة. 

____________________________________________________________ 
1https://www.there100.org/sites/re100/files/2020-11/RE100%20Joining%20Criteria.pdf 

2https://www.there100.org/sites/re100/files/2021-04/RE100%20Technical%20Criteria%20_March%202021.pdf 

3https://www.there100.org/sites/re100/files/2020-10/Note%20on%20Market%20Boundaries.pdf 
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هو الطرف  ولشهادة"  الجهة المانحة ل "أوالً  دورين تمكينيين،  وجود  الشهادة إلى    مخططيتطلب إنشاء  )ب(        

النظيفة،   الطاقة  شهادات  بشكل رسمي إلصدار  التصريح  عن  شهادات    سجالتوثانياً  المسؤول 

 والمسؤول عن اآلتي: يعد السّجل المركزي الوحيد الذي و نظيفةالطاقة ال

(i)   من قبل أي شخص قانوني أو جهة اعتبارية    النظيفةشهادات الطاقة    عمليات تبادلتسجيل حسابات

 "(،المشارك)"

(ii) جيل أجهزة اإلنتاج، تس 

(iii)   إلى حد كبير والقادرة على توليد التقنية  التي تستخدم نفس  التوليد  تسجيل مجموعة من منشآت 

خالل   من  توصيلها  يتم  من  كهرباء  القياس  عدد  ً   المحددةنقاط  )مجموعات(  )"  مسبقا مجموعة 

 ،"(اإلنتاج

(iv) ،تتبع ملكية شهادات الطاقة النظيفة 

(v)  تبادل الطاقة، عمليات ورصد تسجيل 

(vi) ،التحقق من المطالبات 

(vii) شهادة الطاقة النظيفة. ازدواجية التأكد من عدم 

( فتح  1.3.5المصطلح في البند  تم تعريف    بمجرد عمل هذين الدورين، فيجب على المشاركين )   ( ت)

النظيفة والبدء في    سجالتفي  حساب   شهادات الطاقة المتجددة للحصول على شهادات الطاقة 

للحسابات الراغبة بالحصول على الشهادات مقابل . يتم إصدار شهادات الطاقة النظيفة  جراءاتاإل

قراءات العداد التابع ألجهزة اإلنتاج وفور إصدار الشهادات يمكن للمشارك البدء بعمليات تبادل 

 الطاقة والتي سيتم تسجيلها في سجالت شهادات الطاقة المتجددة.  

سوم إصدار شهادات الطاقة  للشهادة، فإنه مصرح لها بتحديد رمانحة  بصفة دائرة الطاقة الجهة ال ( ث)

وقيود لبيع  أ  أي محظوراتبما في ذلك    بادلهاالنظيفة، وتنظيم متطلبات الحصول على الشهادة وت

 والحصول على شهادات الطاقة النظيفة في داخل اإلمارة أو خارجها.

ينبغي  إمارة أبوظبي، وبالتالي    ضمنصالحية شهادات الطاقة النظيفة  حصر  قررت دائرة الدائرة   ( ج)

  أعلى متطلبات صالحية الشهادات.ضمان استيفاء 

فإن الجهة التي تلعب دور المشتري ( من هذه السياسة،  3)    كما هو مبين بشكل تفصيلي في القسم ( ح)

ناتجة عن الطاقة النظيفة والتي للكهرباء الالوحيد في إمارة أبوظبي ستعتبر أيضاً المسجل الوحيد  

وفي   (.  "المسجل الوحيدشركات التوليد المرخص لها من الدائرة )"قبل  من  لشبكة  توريدها لسيتم  

الذاتي   التوريد  المرخص للشبكة من خارج اإلمارةحاالت  الطاقة  قد تسمح  ،  واإلنتاج غير  دائرة 

 "(. المسجل اآلخرمسجلين آخرين بما يتوافق مع الشروط واألحكام وفق ما تقرره الدائرة )"ل

على شهادات الطاقة النظيفة   جميع المشاركين  إمكانية حصول  د منالتأكعلى المسجل الوحيد    جبي ( خ)

أجل وضع   ومن  وبالتالي،  الظروف.  نفس  فإن  مخططفي ظل  التفرقة  عدم  على  يجوز قائم  ال   ه 

ً لمسجل الوحيد ل    إال بحصول موافقة مسبقة من دائرة الطاقة. أن يكون مشاركاً أيضا

اإليرادات التي يحصل عليها المسجل الوحيد من مبيعات شهادات الطاقة النظيفة ضمن   احتساب يتم   (د)

 حساب تعرفة التوريد بالجملة وفقاً للتعليمات التنظيمية أو التوجيهات الصادرة من دائرة الطاقة. 

د 1.2.2 قامت  اإلمارة،  في  الطاقة  توليد  يوفرها مزيج وسائل  التي  اإلمكانيات  واستغالل  تحسين  أجل  الطاقة  ومن  ائرة 

ال  منظمةو النووية كمصدر   دولية شهادات الطاقة المتجددة  باالتفاق على تضمين توليد الطاقة من مصادر الطاقة 

 طاقة نظيف وتحديده ضمن شهادات الطاقة النظيفة.  
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-Iطاقة المتجددة العالمية )تحمل المصطلحات الواردة في هذه السياسة التنظيمية المعاني المحددة لها في قواعد شهادات ال 

REC .والملفات الملحقة بها. ويستثنى من ذلك المصطلحات الوارد تعريفها بوضوح )   

 

يقوم بتتبع خصائص شهادات في إمارة أبوظبي،   لكهرباءوهو نظام تتبع توليد ا مخطط شهادة الطاقة النظيفة: •

. وتلعب الدائرة دور (I-RECs) الطاقة المتجددة الدوليةتم تطويره من قبل منظمة شهادات متجددة وقد الطاقة ال

 "( في إمارة أبوظبي.الجهة المانحة للشهادةالمانحة لشهادات الطاقة المتجددة العالمية )" المحلية  الجهة 

 

شخص واحد أو جهة مخولة قانوناً بتسجيل جهاز إنتاج أو مجموعة إنتاج في سجالت شهادات   المسجل الوحيد: •

متجددة العالمية من أجل الحصول على شهادات الطاقة النظيفة مقابل الكهرباء المدخلة في الشبكة من قبل الطاقة ال

 شركات التوليد المرخص لها من قبل دائرة الطاقة. 

 

 

شهادات   نتاج في سجالتإأو مجموعة  إنتاجمخولة قانوناً بتسجيل جهاز ال الجهةشخص أو ال المسجل اآلخر: •

الذاتي أو التوليد  توريدال تفي حاالوذلك من أجل الحصول على شهادات الطاقة النظيفة  عالميةالطاقة المتجددة ال

 بيع الكهرباء لشبكة أبوظبي من خارج اإلمارة.مقابل غير المرخص 

 

تبادل الطاقة في سجالت  لأو أكثر أي جهة مرخص لها من قبل دائرة الطاقة ولديها حساب  المشارك المرخص له: •

 شهادات الطاقة المتجددة العالمية.
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 بيان السياسة التنظيمية  .3

 األطراف الرئيسية المعنية  3.1

لت 3.1.1 قانوناً  المخولة  الجهة  أو  الشخص  الطاقة    سجيلالُمسّجل:  في سجالت شهادات  إنتاج  مجموعة  أو  إنتاج  جهاز 

 ( للحصول على الشهادات:  I-RECالمتجددة العالمية )

اإلمارات(    مياه وكهرباء  في حال كانت الجهة تُصنّف كمشتري وحيد للطاقة في اإلمارة )شركة (أ)

الجهات   قبل  الشبكة من  التي يتم ضخها في  للكهرباء  اعتبارها ُمسّجل وحيد  المرخصة من  سيتم 

 دائرة الطاقة )"المسّجل الوحيد"(. 

  في حال االستهالك الذاتي أو التوليد غير المرخص الذي يقوم بتزويد الكهرباء للشبكة في أبوظبي ( ب)

التي  واألحكام  للشروط  وفقاً  آخرين  مسجلين  بدخول  الطاقة  دائرة  تسمح  قد  اإلمارة،  خارج  من 

 تحددها الدائرة )" المسّجل اآلخر"(. 

اإلمارات بصفتها "المسجل الوحيد"( لديها حساب تداول واحد أو   مياه وكهرباء  المشارك: أي جهة )باستثناء شركة 3.1.2

 ة. أكثر في سجل شهادات الطاقة المتجدد

الجهات المرخصة من قبل دائرة الطاقة بدور المشارك )"المشارك المرخص له"(،    قيامفي حال   (أ)

مع   التعامل  آلية  بتنظيم  أبوظبي  في  الطاقة  لقطاع  المنظمة  الجهة  بصفتها  الطاقة  دائرة  فستقوم 

نظام   ألي  وفقاً  المترتبة،  أو  الناتجة  والتكاليف  واألرباح  تعليمات   لألسعار  رقابياإليرادات  أو 

 تنظيمية أو توجيهات صادرة من الدائرة. 

جهة اإلصدار المحلية: تعتبر دائرة الطاقة هي الجهة المخولة رسمياً بإصدار شهادات الطاقة النظيفة ضمن إمارة  3.1.3

 أبوظبي عند تلقي طلب من الُمسّجل. 

ياة الكاملة للملكية واستخدام شهادات (: يحتفظ هذا السجل بدورة الحI-RECسجل شهادات الطاقة المتجددة العالمية ) 3.1.4

 الطاقة النظيفة الصادرة.  

ينبغي على جميع األطراف المعنية االلتزام بجميع القواعد والضوابط المنصوص عليها في قواعد شهادات الطاقة   3.1.5

 ( والملفات الداعمة ذات الصلة.  I-RECالمتجددة العالمية )

 (  I-RECالعالمية ) رسوم تصديق وخدمات شهادات الطاقة المتجددة 3.2

 تشمل الرسوم الموضحة أدناه قيمة التصديق والتي ينبغي أن تُسدد مباشرة من قبل الُمسّجل لدائرة الطاقة.   3.2.1

الوحيد، تستثنى شركة   (أ) الُمسّجل  الطاقة  مياه وكهرباء  باعتبارها  لدائرة  الرسوم  اإلمارات من دفع 

اإلمارات ملزمة   مياه وكهرباء زال شركة بصفتها الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادات )ولكن الت

 (. I-RECبدفع أي رسوم تنتج عن شهادات الطاقة المتجددة العالمية 

اآلخر:   ( ب) المسؤولة عن    الُمسّجل  الجهة  الطاقة بصفتها  دائرة  التي تحددها  للشروط واألحكام  وفقاً 

 إصدار الشهادات.  

العتماد المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي. وفي حال التغيير، تحتفظ دائرة الطاقة بحق تغيير أتعابها ورسومها وفقاً   3.2.2

سيتم إخطار المسجل بهذا التغيير كتابياً )بما في ذلك من خالل البريد اإللكتروني( في موعد ال يتجاوز تسعون يوماً  

 ة المعنية.  قبل نفاذ قرار التغيير. ستقدم دائرة الطاقة جدوالً يوضح الرسوم والتكاليف بناًء على طلب الجه 90

 دوليةتمت الموافقة على رسوم خدمات شهادات الطاقة المتجددة العالمية من قبل منظمة شهادات الطاقة المتجددة ال 3.2.3

(I-RECويتم إصدار الفواتير مباشرة من قبل خدمات منظمة شهادات الطاقة المتجددة ال ) دولية  (I-REC  )–    على

 النحو المحدد بشكل أكثر وضوحاً في قواعد شهادات الطاقة المتجددة العالمية. 



 

 
 السياسة التنظيمية لشهادات الطاقة النظيفة 

 

 نظيفة أسعار شهادات الطاقة ال 3.3

 ميزات الشهادة.  استردادبعد إصدار شهادات الطاقة النظيفة، يمكن لألطراف المشاركة  3.3.1

 بين الطرفين.  يُعتبر سعر الشهادة "غير ُمنّظم" وبالتالي يتم تحديده في اتفاقيات ثنائية 3.3.2

أي أنشطة تقوم بها شركة  بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، على دائرة الطاقة تنظيم   3.3.3

الوحيد   المسجل  اإلمارات بصفتها  التراخيص والرقابة واإلبالغ    -مياه وكهرباء  بمتطلبات  يتعلق  عملية  و  -فيما 

والتكال واألرباح  اإليرادات  مع  )التعامل  الدفع  يف  أي رسوم مستحقة  الحصر،  المثال ال  على سبيل  ذلك  في  بما 

تعليمات    (، بما يتماشى مع أي3.6وتكاليف أنظمة النظام المفصلة في البند    دوليةلمنظمة شهادات الطاقة المتجددة ال

الدائرة من وقت آلخر قد تصدره  آخر  أي ملف  أو  إرشادية  أدلة  أو  أي  أو سياسات  اقتراح  في حال  تغييرات، . 

 فستدخل حيز النفاذ دون اإلخالل بالترتيبات التجارية الجارية أو ترتيبات أنظمة مراقبة األسعار المطبقة. 

 المسؤولية والطاقة المصدرة   –شهادات الطاقة النظيفة  3.4

أي اتفاق    –شهراً    12فترة ال تقل عن شهر وال تزيد عن    -تماشياً مع الفترة الزمنية لجمع األدلة من أجهزة اإلنتاج    3.4.1

بين الُمسجل الوحيد إلصدار أي التزامات مسبقة )قبل عام واحد( فيما يتعلق بشهادات الطاقة النظيفة لنفس المشارك،  

 .  سينبغي أخذ موافقة دائرة الطاقة

 ستخدام شهادات الطاقة النظيفة الصادرة في اإلمارة إال داخل إمارة أبوظبي.  اليمكن ا 3.4.2

ً   –تحتفظ دائرة الطاقة بالحق في إزالة القيود   3.4.3 . وسيتم إخطار المسجل بأي  3.4.2الواردة في البند    -جزئياً أو كليا

 يوماً قبل النفاذ.   90تغيير كتابياً ) بما في ذلك عبر البريد اإللكتروني( في موعد أقصاه تسعون 

 الشروط واألحكام للتسجيل وإصدار شهادات الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي   3.5

 التزامات الُمسّجل 3.5.1

متجددة  لُمسّجل االلتزام بهذه السياسة باإلضافة إلى متطلبات قواعد شهادات الطاقة الينبغي على ا  (أ)

 والملفات الملحقة.  العالمية

أجهزة اإلنتاج أو مجموعة   /يملك الُمسّجل السلطة الوحيدة للتصرف بسمات الطاقة المرتبطة بجهاز ( ب)

 اإلنتاج المسجلة. 

النظي ( ت) التقدم بالحصول على شهادات الطاقة  قر المسجل ويضمن أن الخصائص المحددة  فة، يعند 

 للطاقة المؤهلة المولدة تتطابق مع الشهادات التي سيتم إصدارها.  

أجهزة اإلنتاج    /على الُمسّجل أن يعلن عن جميع الجوانب المتعلقة بخصائص الطاقة المرتبطة بجهاز ( ث)

(.  I-REC)  دة العالميةمتجدأو مجموعة اإلنتاج على النحو المطلوب في إطار شهادات الطاقة ال

 وقد يشمل ذلك خطط لتبادل الكربون أو عنونة أجهزة اإلنتاج أو مجموعة اإلنتاج المعتمدة.  

في إطار زمني    -بصفتها الجهة المعنية بإصدار الشهادات  –على الُمسّجل أن يقدّم لدائرة الطاقة   ( ج)

معقول جميع المعلومات المطلوبة بموجب هذه السياسة بما في ذلك عدم تطابق أجهزة اإلنتاج أو  

 مجموعة اإلنتاج.  

 ينبغي أن تكون جميع المعلومات المقدمة من قبل المسجل كاملة ودقيقة على قدر المستطاع.  ( ح)
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الطاقة أو ما يمثلها حق الوصول لجميع أجهزة اإلنتاج أو مجموعات اإلنتاج  يمنح المسجل دائرة   ( خ)

اإلنتاج  بأجهزة  مرتبطة  أخرى  معلومات  أي  أو  أو سجالت  ذات صلة  ملفات  أي  إلى  باإلضافة 

تعذر  حال  وفي  الخاصة.  التعاقدية  الترتيبات  بموجب  به  مسموح  هو  كما  اإلنتاج  ومجموعات 

الملفات أو األج الدائرة بتعليق إصدار شهادات الطاقة  الوصول لهذه  هزة أو المجموعات قد تقوم 

 النظيفة. 

أو المباني التي تتضمن  /يحق للدائرة إجراء زيارات رقابة وتدقيق غير معلنة إلى مقر الُمسّجل و (د)

أجهزة اإلنتاج أو مجموعات اإلنتاج. وفي حال لم يكن الًمسّجل هو المالك القانوني للمبنى، ينبغي 

ا ليتسنى  عليه  اإلنتاج  أو مجموعات  اإلنتاج  أجهزة  لتشغيل  القانوني  المالك  لحصول على موافقة 

 للدائرة القيام بريارات الرقابة والتدقيق دون تاخيير أو تقييد.  

المشاركين   (ذ) أن يضمن حصول جميع  الوحيد  الُمسّجل  تمييز  –على  الطاقة   -بدون  على شهادات 

 النظيفة. 

الطاقة أن تطل (ر) لدائرة  الوحيد، أي مياه وكهرباء  ب من شركة  يحق  الُمسّجل  اإلمارات، باعتبارها 

اإلمارات    مياه وكهرباء  معلومات متعلقة بشهادات الطاقة النظيفة. وامتثاالً لهذا الطلب، ستقدم شركة

لدائرة الطاقة تقرير ربع سنوي يشمل جميع المعلومات على سبيل المثال ال الحصر األسعار، وحجم  

 يوماً بعد نهاية كل ربع سنة.    30األطر الزمنية ذات الصلة في مدة أقصاها ثالثون المعامالت و

ى ضمن حدود سلطة كالً منهم( لضمان عدم وجود تربح صينبغي أن تتعاون دائرة الطاقة مع الًمسّجل )للحد األق 3.5.2

شهادات الطاقة النظيفة غير مشروع أو أي إضرار بقطاع الطاقة في اإلمارة قد يظهر نتيجة لخطأ في سياق معاملة  

(. ولتحقيق هذا I-REC)العالمية  أو نتيجة ألي وصول غير مصرح به أو خلل في سجل شهادة الطاقة المتجددة  

 الهدف، يجوز لدائرة الطاقة سحب أو تعديل أي شهادة طاقة نظيفة صادرة بهدف مراعاة دقة هذه الشهادات. 

ن قبل الًمسّجل. ولكن في حالة وجود مطالبات تعاقدية ناجحة من قبل ال تتحمل الدائرة مسؤولية أي خسائر متكبدة م 3.5.3

اإلمارات باعتبارها المسجل الوحيد، يمكن مياه وكهرباء منتجي الطاقة والمياه المستقلين بموجب عقدهم مع شركة 

( خالل Pass-throughكتكاليف مسموح بها )اإلمارات اعتبار هذه المطالبات التعاقدية    مياه وكهرباء   لشركة

 ( بموجب أنظمة مراقبة األسعار واعتماد دائرة الطاقة، حسب الحاجة. BSTتعرفة التوريد بالجملة )

 نظم المعلومات  3.6

بصفتها الجهة المعنية بإصدار الشهادات، تصدر دائرة الطاقة شهادات الطاقة النظيفة من خالل سجالت شهادات  3.6.1

المتجددة   البند  I-REC)العالمية  الطاقة  في  المفصل  النحو  على  الطاقة  1.3.5(،  شهادات  توفير سجالت  يتم   .

 . تلك الشهاداتعلى النحو الموضح في قواعد  العالمية  من خالل خدمات شهادات الطاقة المتجددة  العالمية  المتجددة  

له استخدام سجالت  ينبغي أن يكون لدى الُمسّجل بنية تكنولوجيا المعلومات الضرورية والواجهات الالزمة ليتسنى  3.6.2

 . العالمية شهادات الطاقة المتجددة

بما في  العالمية  يتحمل الُمسجل مسؤولية تحقيق أمن البيانات فيما يتعلق باستخدام سجالت شهادات الطاقة المتجددة 3.6.3

 ذلك كلمة المرور الخاصة بالحساب. 

في حال إدخال أي تغيير جوهري على   -قليوماً على األ  30قبل ثالثون    – على دائرة الطاقة إخطار المسجل كتابياً   3.6.4

. وفي الحاالت المستعجلة )على العالمية  سجالت شهادات الطاقة النظيفة من قبل خدمات شهادات الطاقة المتجددة

الطاقة   دائرة  التغييرات دون إشعار مسبق. على  النظام في خطر( يمكن إجراء  المثال عندما تكون سالمة  سبيل 

 لبريد اإللكتروني في أقرب وقت ممكن بعد إجراء التغيير.  إخطار الُمسّجل عبر ا

  العالمية   على دائرة الطاقة إخطار الُمسّجل عبر البريد اإللكتروني  بعدم توافر سجالت شهادات الطاقة المتجددة 3.6.5

أيام. ويجب إخطار المسجل بأي حاالت أخرى فيما يتعلق بمنع استخدام سجالت شهادات    10وذلك قبل عشرة  

 في أقرب وقت ممكن.  العالمية ة المتجددةالطاق
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 في الحاالت التالية: العالمية  يحق لدائرة الطاقة تعليق حصول الُمسجل على خدمة سجالت شهادات الطاقة المتجددة   3.6.6

إذا ارتأت دائرة الطاقة بأنه يوجد سوء استخدام للنظام من قبل الُمسّجل )على سبيل المثال ال الحصر،  (أ)

التابعين أو األطراف األخرى سوء استخدام من قب الُمسّجل، أو الوكالء  ل الموظفين العاملين في 

يوماً حتى يثبت سوء استخدام   45التي تعمل نيابة عن المسجل( لمدة تصل إلى خمسة وأربعين  

 النظام.

في حال فشل الُمسّجل في معالجة سوء االستخدام المذكور في هذه السياسة أو في حال كان سوء  ( ب)

 مادي أو متعمد.   االستخدام

وإخطاره كتابياً    العالمية  وعليه، يحق للدائرة منع حصول الُمسّجل على خدمات سجالت شهادات الطاقة المتجددة

 بهذا المنع. ويتوقف قرار المنع فور حل المشكلة المحددة.  

لمدة غير محدودة من خالل إرسال إشعار  العالمية  يمكن تعليق حق حصول المسجل على شهادات الطاقة المتجددة    3.6.7

 كتابي حتى يتم التعامل مع سوء استخدام النظام وحل المشكلة ووضع إجراءات احترازية تضمن عدم تكرارها.  

الُمسّجل إخطار دائرة الطاقة فوراً عند اكتشاف أي أخطاء أو 3.6.8 المتجددة    على  عيوب في سجالت شهادات الطاقة 

 أو المواقع اإللكترونية المرتبطة بها حيث يتم التنسيق بين الدائرة والمسجل لحل العطل ومعالجته. /والعالمية 

 الملكية الفكرية وسرية المعلومات  3.7

المتجددة    3.7.1 الطاقة  شهادات  لسجالت  جزئياً(  أو  )كلياً  الفكرية  الملكية  نقل  يجوز  تتعلق  مية  العالال  مستندات  وأي 

المتجددة الطاقة  الموقع    العالمية  بشهادات  أو  الدولية  المتجددة  الطاقة  شهادات  لمنظمة  اإللكتروني  الموقع  أو 

اإللكتروني لدائرة الطاقة للُمسّجل حيث يمتلك الُمسّجل ترخيص غير حصري وغير قابل للتحويل الستخدام سجالت 

والمواقع اإللكترونية والوثائق ذات الصلة للسماح للمسجل باالستفادة من خدمات   العالميةالمتجددة    ة شهادات الطاق

 . العالمية شهادات الطاقة المتجددة

التحقق من البيانات الشخصية المقدمة من قبل المسجل لالمتثال   –وفقاً لما يقتضيه القانون    –تملك دائرة الطاقة حق   3.7.2

يشمل ذلك الكشف عن المعلومات الشخصية للجهات المحلية والدولية ذات  للمعايير الدولية لمكافحة االحتيال، وقد  

 الصلة.  
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• The I-REC Code: https://www.irecstandard.org/documents/  

The Code itself is intended to be a statement of principles and a description of 

how the system operates at high level. Detailed descriptions of procedures are 

contained in Code Subsidiary Documents 

CSD01 – Registrant and Participant Application. Code Subsidiary 

Document 01: https://www.irecstandard.org/documents/ 

This document sets out the process for opening an Account on the I-REC 

Registry 

• CSD02 – Single and Group Production Device Registration. Code 

Subsidiary Document 02. https://www.irecstandard.org/documents/   

This document sets out the process for registering a Production Device or 

Production Group in order to receive I-RECs. 

• CSD03 – The Issuer. Code Subsidiary Document 03.  

https://www.irecstandard.org/documents/ 

This document sets out the process for the application and accreditation of I-

REC Issuers 

• CSD04 – Requesting I-REC Issuance. Code Subsidiary Document 04:  

https://www.irecstandard.org/documents/ 

This document sets out the process for Issuing I-RECs into an Account on the 

I-REC Registry 

• CSD05- Change Management: Code Subsidiary Document 05. 

https://www.irecstandard.org/documents/ 

This document sets out the process for changing the I-REC Code and its Code 

Subsidiary Documents 

• RE100 TECHNICAL CRITERIA Date of publication: March 22nd, 2021 

https://www.there100.org/sites/re100/files/2021-

04/RE100%20Technical%20Criteria%20_March%202021.pdf 

The RE100 Criteria define what counts as sourcing renewable electricity for the 

purpose of participation in the RE100 campaign. 


