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  المقدمة والتركیب
 

استخدام تولید الكھرباء المتجددة ذات الجودة العالیة من خالل  Energy	Green-eيعزز برنامج شھادة 
توفیر المعايیر البیئیة وحماية المستھلك لدعم الشراء االختیاري للكھرباء المتجددة واستخدامھا.  تعمل 

تولید الطاقة المتجددة وأسواق  معايیر وشھادة الطاقة المتجددة ذات الجودة العالیة على تسريع تطوير
الطاقة الكھربائیة المتجددة، كما توفر للمستھلكین آلیة مفیدة يمكنھم من خاللھا التعبیر عن طلبھم 

على دعم نمو االستخدام االختیاري للطاقة  Energy	Green-eللطاقة الكھربائیة المتجددة.  وقد ساعدت 
، عندما تم تطوير البرنامج من قبل المنظمة غیر الربحیة 1997 الكھربائیة المتجددة بھذه الطريقة منذ عام
 ").CRSالتي تعرف باسم "مركز حلول الموارد" ("

 
("إطار العمل") للحصول على شھادة  Energy	Green-eيوفر مستند معايیر إطار العمل الدولي الخاص بـ 

فیما يتعلق بمبیعات الطاقة  Energy	Green-eالطاقة المتجددة المتطلبات الفنیة األساسیة المشتركة لـ 
الكھربائیة المتجددة واستھالكھا.  إن مستند إطار العمل ھذا ال يعد معیاًرا للشھادة بحد ذاته.  من خالل 
التفاعل والتشاور مع المساھمین، يتم استخدام المتطلبات الواردة في إطار العمل لتطوير معايیر شھادة 

Green-e	Energy ض الدول أو المناطق المختلفة من العالم.  وبھذه الطريقة، يمكن المحددة في بع
 لمستخدمي الطاقة الكھربائیة شراء مصادر الطاقة المتجددة ودعمھا كلما تم وضع معیار اعتماد.  

 
على تطوير معايیر االعتماد اإلقلیمي من خالل مستند إطار العمل ھذا، كلما وجد  CRSسوف يعمل 

.  سوف CRSالمساھمین اإلقلیمیین، واستناًدا إلى تقییم دراسة الجدوى من قبل اھتماًما وطلبًا من 
تعالج المعايیر اإلقلیمیة المشكالت الخاصة بالدولة/المنطقة، وترد على رغبات الشراء المحلیة، باإلضافة 

يیر إلى تلبیة مجموعة مشتركة من المعايیر في إطار العمل ھذا.  سوف يضع كل معیار مجموعة من معا
االعتماد في دولة أو منطقة أو سوق الطاقة الكھربائیة لموفري الطاقة الكھربائیة المتجددة أو مقومات 
الطاقة المتجددة، ولمستھلكي الطاقة الكھربائیة الذي يولدون الطاقة الكھربائیة المتجددة أو يشترونھا 

الحد األدنى للمتطلبات الواردة في  مباشرة.  قد تشتمل المعايیر اإلقلیمیة على معايیر أكثر صرامة من
 إطار العمل ھذا.

 
المعتمدة لعملیة تحقق دقیقة للتأكد من أن تولید الطاقة  Energy	Green-eيجب أن تخضع صفقات 

 المتجددة التي يتم توفیرھا يلبي متطلبات البرنامج، بما في ذلك:
 

 تأتي من منشآت جديدة لتولید الطاقة المتجددة. •
 عناصر فحص صالحیة نوع المورد لتعزيز أنواع الطاقة المستدامة.تتوافق مع  •
 تحتوي على كافة الخصائص البیئیة لعملیات التولید التي يمكن امتالكھا. •
 2تلبي وتتجاوز معايیر الصالحیة لمجموعة مبادئ احتساب غاز االحتباس الحراري للنطاق  •

 التي وضعھا معھد الموارد العالمیة
 الن التي يقدمھا البائع.تحقق مطالبات اإلع •
 ال ُتباع أكثر من مرة واحدة. •
 لم تتم المطالبة بھا من قبل العديد من المستخدمین النھائیین للطاقة الكھربائیة. •
 لم يتم احتسابھا في ضوء الواليات الكھربائیة ذات الصلة.   •
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A. التعريفات 
 

مسرًدا ُيعرف العديد من المصطلحات المستخدمة في إطار العمل ھذا وغیره من  Energy	Green-eتنشر 
.  e.org/learn_glossary.shtml-http://green.  يتوفر المسرد عبر االرتباط: Energy-Green	eمستندات 

 ريفات المحددة أدناه:باإلضافة إلى ذلك، تتوفر بعض التع
 

بمنتجات الطاقة المتجددة المعتمدة (إما إلى  Energy	Green-eالمشارك: ُيشار إلى الكیانات التي تمد 
كیانات أخرى أو إلى أنفسھم) باسم "مشاركین" في إطار العمل ھذا. قد يكون المشاركون عبارة عن 

متجددة، والموفرين أو المشترين بموجب موفري خدمات الكھرباء، وبائعي شھادات مقومات الطاقة ال
اتفاقیات شراء الطاقة الكھربائیة المتجددة، أو أي كیان يضطلع بوسائل أخرى لشراء الطاقة الكھربائیة 

، من شأنه أن يسمح CRSالمتجددة واستھالكھا.  يجب أن يمتلك كل مشارك عقًدا واحًدا أو أكثر مع 
 .Energy	Green-eة معتمدة من قبل للمشارك بتسويق أنشطته باعتبارھا أنشط

 
منتجات الطاقة المتجددة: ُيشار إلى خیارات الطاقة المتجددة المعتمدة من قبل المشاركین بموجب 

 I.Aالمعايیر اإلقلیمیة مجتمعة باسم "منتجات الطاقة المتجددة" في إطار العمل ھذا.  راجع القسمین 
 ت المؤھلة.لالطالع على تفاصیل حول أنواع المنتجا I.Bو
 

المنطقة: الدولة المحددة، أو المنطقة الجغرافیة المتاخمة، أو سوق الطاقة الكھربائیة، الذي يتم فیه، أو 
وفًقا للمعايیر اإلقلیمیة.   Energy	Green-eسیتم فیه، عرض منتجات الطاقة المتجددة المعتمدة من قبل 

يمكن تعريف حدود المنطقة مثل حدود تنظیم الكھرباء المشتركة، أو مناطق نقل و/أو تجارة الكھرباء 
 المترابطة، أو الحدود الحكومیة أو الحدود األخرى المبررة قانونیًا.

 
ھا وفًقا لمعايیر إطار التي تم تطوير Energy	Green-eالمعايیر اإلقلیمیة: مجموعة من معايیر شھادة 

 العمل الدولي ھذه لدولة محددة، أو منطقة جغرافیة، أو سوق طاقة كھربائیة.
 

B.  استخدام إطار العمل 
  

تحتوي معايیر إطار العمل الدولي على القواعد التي تستخدم لوضع معايیر في منطقة معینة.  تسري 
مؤھلة، وأنواع العمالء والمناطق من العالم.  ھذه القواعد على جمیع أنواع منتجات الطاقة المتجددة ال

تعد المعايیر الواردة في إطار العمل ھي األساس الذي سیتم في ضوئه تطويره المعايیر اإلقلیمیة.  
سوف تتناول تعلیقات المساھمین أثناء وضع كل من المعايیر اإلقلیمیة تطبیق معايیر إطار العمل على 

.  ال يمكن Energy	Green-eیر أخرى ھامة لتحقیق الغرض من برنامج اإلطار اإلقلیمي، وقد تضیف معاي
وفًقا للمعايیر  CRSاستخدام إطار العمل للحصول على الشھادة، فال يمكن منح الشھادة إال من خالل 

 وبینGreen-e  إي ـ جرين وثیقة ألي اإلنكلیزي النص بین تعارض أي وجود حالة في اإلقلیمیة المعتمدة.
 .اإلنكلیزي النص يعتمد أن يجب المترجم، النص

 
C. النطاق الجغرافي إلطار العمل 

 
تعد مؤھلة لالعتبار وفًقا لمعايیر إطار  --دولة، أو منطقة جغرافیة أو سوق طاقة كھربائیة  --أي منطقة 

	Green-e، الذي يدير CRSالعمل الدولي ھذه طالما أنه يمكن تلبیة جمیع القواعد المعمول بھا.  يحتفظ 
Energy وحده بالحق في تحديد ما إذا كان سیتم متابعة وضع معايیر إقلیمیة واعتمادھا في منطقة ،
 معینة.

  



     مركز حلول الموارد. جمیع الحقوق محفوظة. 2016© حقوق الطبع والنشر لعام 
 6 

 
D. تركیب إطار العمل 

 
، التي توفر قواعد واسعة يجب أن IV	–	Iترد معايیر أھلیة منتجات الطاقة المتجددة في األقسام 

 تسري على المنطقة. يستخدمھا كل معیار إقلیمي كأساس لوضع معايیر محددة
 

 .Vيتوفر شرح إدارة تحديثات معايیر إطار العمل الدولي ومعالجتھا في القسم 
 

 .VIعند االنتھاء من وضع المعايیر اإلقلیمیة، يتم إدراجھا في القسم 
 

 . VIIيتوفر دلیل يوضح كیفیة وضع المعايیر اإلقلیمیة الجديدة في القسم 
 

 
I.  واألسواق المؤھلةأنواع المنتجات والعمالء 
 

A. أنواع منتجات الطاقة المتجددة 
 

، عندما تتوفر من Energy	Green-eقد تكون أنواع منتجات الطاقة المتجددة التالیة معتمدة من قبل 
الستخدامھا في المعايیر اإلقلیمیة.  في المناطق  Energy	Green-eالناحیة القانونیة، بناء على موافقة 

شھادات الطاقة المتجددة وسیلة لتتبع الطاقة الكھربائیة المتجددة التي تكون فیھا مقومات/
واستخدامھا، يجب تضمین ھذه المقومات/الشھادات في جمیع أنواع الطاقة المتجددة التي تقدم في 

 تلك المنطقة.
 

مقومات الطاقة المتجددة (بما في ذلك على النحو المنصوص علیه في شھادات سمة  .1
مقومات تولید الطاقة الكھربائیة المتجددة أو استخدامھا بتوصیل  الطاقة): ال يقترن بیع

الكھرباء، حیث أن ھذه الصفات ھي الطريقة القابلة للتنفیذ من الناحیة القانونیة إلثبات 
النقل واالستخدام النھائي للطاقة الكھربائیة المتجددة في المنطقة القابلة للتطبیق.  من 

أ في االتحاد األوروبي وشھادات الطاقة المتجددة في األمثلة على ذلك ضمانات المنش
 الواليات المتحدة.

منتجات الطاقة الكھربائیة: المنتجات التي يتم من خاللھا توصیل الطاقة الكھربائیة  .2
ومقومات الطاقة المتجددة مًعا، كمنتج واحد.  وتشمل األمثلة على ذلك برامج الطاقة 

تي يقدمھا موفر خدمة الطاقة الكھربائیة أو اتفاقیات شراء الكھربائیة المتجددة االختیارية ال
 الطاقة الكھربائیة المتجددة.

B. موفر الطاقة المتجددة، والعقد وأنواع ملكیة المولد 
 

من خالل األنواع  Energy	Green-eأعاله معتمدة من قبل  I.Aقد تكون أنواع المنتجات الواردة في القسم 
 أنواع العقود أو أنواع ملكیة المولد: التالیة من موفري الخدمات، أو
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 موفرو الجھات الخارجیة لمقومات الطاقة المتجددة .1
 موفرو خدمات الطاقة الكھربائیة اإلجباريون/االحتكاريون .2
 موفرو خدمات الطاقة الكھربائیة في سوق الكھرباء المتحررة .3
تجمیع خیار المجتمع (قد موفرو خدمات الطاقة الكھربائیة للجھات الخارجیة األخرى، مثل  .4

 يتم تطبیق قواعد إضافیة)
برامج الطاقة المتجددة المشتركة، التي يشتري مستھلكو الطاقة الكھربائیة بموجبھا  .5

أسھم منشأة تولید الطاقة المتجددة، أو أشكاالً أخرى من مشاركة إنتاج المنشأة، مثل 
 ضافیة)برامج الطاقة المتجددة المجتمعیة (قد يتم تطبیق قواعد إ

 اتفاقیات شراء الطاقة (عقود مباشرة مع المولد أو مشغل المولد) .6
 التولید في الموقع (لالستخدام الشخصي) .7
 التولید المملوك خارج الموقع (لالستخدام الشخصي) .8

 .Energy	Green-eقد تكون األنواع األخرى مؤھلة عند مراجعتھا والموافقة علیھا من قبل 

 
C.  أنواع العمالء 

 
لمستھلكي الطاقة الكھربائیة  Energy	Green-eيمكن بیع منتجات الطاقة المتجددة المعتمدة من قبل 

 غیر السكنیة/التجارية/الصناعیة في جمیع مناطق االستخدام المعتمدة وفًقا لمعايیر إطار العمل الدولي.  
 

ضمن المناطق التي أصدرت وال يسمح ببیع منتجات الطاقة المتجددة للمستھلكین في األماكن السكنیة 
   1إرشادات التسويق ومتطلبات االمتثال للمبیعات السكنیة. Energy-Green	eبھا 

 
إذا كانت  Energy	Green-eال يجوز بیع منتجات الطاقة المتجددة المعتمدة إال بالجملة، وذلك بعد موافقة 

 ھناك مالءمة بالسوق وطلب لھا واستفادة منھا.
 

في احتمالیة مطالبة مستھلكي الطاقة الكھربائیة باستخدام الطاقة  Energy	Green-eيتمثل الھدف من 
الكھربائیة المتجددة في منطقتھم إذا كانوا قد اشتروا أحد منتجات الطاقة المتجددة المعتمدة وفًقا 
للمعايیر اإلقلیمیة بمنطقتھم.  ال يحظر على المستھلكین شراء منتجات مقومات الطاقة المتجددة 

لمعتمدة وفًقا لمعايیر إقلیمیة مختلفة.  ومع ذلك، فقبل الشراء، يجب أن يتم إخطار ھذا المستھلك ا
بالمعايیر اإلقلیمیة التي سیتم بموجبھا اعتماد عملیة الشراء المحتملة.  إن مطالبات استخدام الطاقة 

 .Energy	Green-eالكھربائیة المتجددة من قبل ھؤالء المستھلكین غیر معتمدة من قبل 
 
  

                                            
 تتم اإلشارة إلى وجود إرشادات التسويق في المعايیر اإلقلیمیة المعمول بھا. 1
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D. األسالیب المؤھلة لعقد صفقات مقومات الطاقة المتجددة 
 

التي تنطبق على  Energy	Green-eتعبر معايیر إطار العمل الدولي عن المبادئ والمتطلبات العامة لـ 
جمیع المناطق وجمیع أسواق الطاقة الكھربائیة، التي يمكن فیھا عقد صفقات منتجات الطاقة المتجددة 

 قانونیًا، بما فیھا األسواق التي:
 

يتم فیھا عقد صفقات الطاقة الكھربائیة المتجددة بدون وجود شھادات مقومات الطاقة أو  .1
 إصدارھا؛ أو

طاقة القابلة للتداول على جمیع مقومات تولید الطاقة الكھربائیة تحتوي شھادات مقومات ال .2
 أو 2المتجددة؛

يتم تقسیم مقومات تولید الطاقة الكھربائیة المتجددة وتتبعھا بشكل منفصل في أنواع  .3
 عقود و/أو شھادات متعددة؛ أو

 .Energy	Green-eأنواع األسواق األخرى التي قد تكون سارية، بناًء على موافقة  .4
 
  
II. مصادر اإلمداد المؤھلة 

 
 .Energy	Green-eتنطبق المعايیر التالیة على جمیع منتجات الطاقة المتجددة المعتمدة من قبل 

 
A. أنواع الموارد المتجددة 

 
 أنواع الموارد المسموح بھا في جمیع المناطق .1

 
تعد األنواع التالیة من الطاقة الكھربائیة المتجددة مؤھلة لتقديم منتجات الطاقة المتجددة المعتمدة من 

Green-e	Energy :في جمیع المناطق دون الحاجة إلى موافقة إضافیة 
a.  الطاقة الشمسیة، بما في ذلك الطاقة الكھربائیة الضوئیة والحرارية الشمسیة 
b. طاقة الرياح 
c.  الطاقة الحرارية األرضیة 
 

  Energy	Green-eأنواع الموارد اإلضافیة المسموح بھا بناًء على موافقة  .2
 

تعد األنواع التالیة من أنواع موارد الطاقة الكھربائیة المتجددة مؤھلة لتقديم منتجات الطاقة المتجددة 
عن إمكانیة تحقق  Energy	Green-eفقط بناًء على توفر إثبات رضا  Energy	Green-eالمعتمدة من قبل 

 Energy	Green-eمعايیر االستدامة ذات الصلة محلیًا في وقت التولید، وبناء على موافقة محددة من 
 وإدراجھا في المعايیر اإلقلیمیة. 

a.  موارد الطاقة القائمة على المحیط، والتي يتم الحصول علیھا من خالل تقنیات الموجات
منطقة تسمح بعملیات محددة لنوع الموارد في وقت البناء، وإذا  المدية، إذا كانت واقعة في

تم ترخیص المولد بالكامل على مستوى االختصاص الوطني ودون الوطني (حسب 
قبل استخدام  Green-eاالقتضاء) ، أو إذا تم مراجعة المولد واعتماده من قبل مجلس إدارة 

 .Energy	Green-eتمدة من قبل إنتاج المولد في أحد منتجات الطاقة المتجددة المع
 

b. :الطاقة الكھرومائیة التي 
                                            

 شھادات الطاقة المتجددة في الواليات المتحدة تعد مثاالً واحًدا. 2
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i.  ال تكون على خزان احتجاز أو التي تمت إضافتھا إلى خزان احتجاز موجود قبل
). يجب أن تكون ھذه المولدات معتمدة II.Cالتاريخ الجديد المعمول به (انظر القسم 

الكھرومائیة، والتي من قبل ھیئة مستقلة لمنح شھادات اعتماد استدامة الطاقة 
 تسري على المنطقة التي يتم بھا استخدام منتجات الطاقة المتجددة المعتمدة؛ أو

ii.   .توربین في خط أنابیب، أو توربین في قناة ري 
. المذكورة أعاله إذا تم ii. أو iقد ُيسمح بترقیات الكفاءة للطاقة الكھرومائیة التي تستوفي المعايیر 

 طريقة للتحقق من صحة المعايیر اإلقلیمیة السارية واعتمادھا.وضع المعايیر وتخصیص 
 

c.  يجب أن تفي أشكال الكتلة الحیوية الصلبة والسائلة والغازية على األقل بالمعايیر الواردة
. الواردة أدناه حسب االقتضاء. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تشتمل المعايیر i.-viفي البنود 

على أساس تعلیقات المساھمین، بمن فیھم مساھمو  اإلقلیمیة على معايیر محددة
يجب أن تتوافق جمیع المولدات  البیئة المحلیة، التي تحدد الكتلة الحیوية المؤھلة. 

الكھربائیة مع جمیع القوانین/القواعد المحلیة و/أو الوطنیة و/أو اإلقلیمیة فیما يتعلق 
  3باالنبعاثات.

i. بیل المثال ال الحصر البقايا مثل األغطیة النفايات الخشبیة، بما في ذلك على س
واألطراف والنفايات الخشبیة في المناطق الحضرية، في حالة معالجة اآلثار البیئیة 

 السلبیة بشكل مرضٍ في المعايیر اإلقلیمیة، بما في ذلك:
a.  أو أقل من  ٪1الحد من العالجات الكیمیائیة الضارة للمساھمة بنسبة

رية البريطانیة السنوية المستمدة من الخشب مجموع قیمة الوحدة الحرا
 المعالج 

b. استخدام ممارسات الغابات المستدامة وإدارتھا 
c.  ،تقیید استخدام األشجار كلھا إلى تلك التي تعد بشكل واضح من النفايات

أو من فئات ترقیق الصیانة، أو التي سقطت بشكل طبیعي، أو المعتمدة من 
مة لمنع تغییر استخدام األراضي أو قبل نظام إدارة الغابات المستدا

الترقیقات التي تعمل على تحسین البیئة، وھیكل الغابات الطبیعیة، والتنوع 
 البیولوجي، ووظیفة النظام البیئي للغابات والمناطق المحیطة بھا.

ii. .4بقايا المحاصیل الزراعیة غیر الصالحة للتسويق كغذاء  
iii.  5العضوية األخرى.جمیع نفايات الحیوانات والنفايات 

  

                                            
بالحق في طلب مستندات إضافیة للتحقق من صالحیة أي مورد. في بعض الحاالت، يمكن استخدام شھادة من  e Energy-Greenتحتفظ  3

 جھة خارجیة إلثبات األھلیة.
بشري ولكنھا تلفت بسبب الجفاف أو العواصف صالحة، كما يمكن أيًضا استخدام على سبیل المثال، تعد المحاصیل المعدة لالستھالك ال 4

الشجر محصوالً  Green-e Energyالمحاصیل التي ال يكون ھدفھا األساسي ھو الطاقة، مثل النفايات الناتجة عن إنتاج تغذية الحیوانات. ال تعتبر 
 زراعیًا.

لبیولوجي المنشأ (مثل الغاز البیولوجي الحتراق األلبان الناتج عن ھاضم النفايات في حالة تلقي مشروع جمع وتشتیت غاز المیثان ا 5
عد ت الحیوانیة) تعويض الكربون لتشتیت غاز المیثان، فإن مقومات الطاقة الكھربائیة المتجددة والمولدة باستخدام حرارة احتراق ھذا المیثان

بون ال يتضمن الفوائد البیئیة الناتجة عن تولید الطاقة الكھربائیة المتجددة أو تراجع التولید مؤھلة وفًقا لھذا المعیار طالما أن حساب تعويض الكر
 بالحق في طلب أسالیب حساب التعويض لھذه المشاريع. Green-e Energyفي أي مكان آخر على الشبكة. يحتفظ فريق 
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iv.  سنوات (مثل الحور أو الصفصاف  10محاصیل الطاقة التي لھا معدل دوران أقل من
 أو األكالبتوس)، وتفي بأحد المعايیر التالیة على األقل:

a.  نمت في أرض زراعیة غیر مستخدمة إلنتاج الغذاء في العامین الماضیین؛ أو 
b.  الغذاء.نمت في أرض زراعیة بطريقة ال تحل محل إنتاج 

v. .6الغاز المقبري وغاز المیثان في میاه الصرف الصحي 
vi.  تقنیات تحويل النفايات إلى طاقة التي تستخدم الموارد بیولوجیة المنشأ والتي تنضج في

 منطقة. 
وباإلضافة إلى ذلك، يجب على كل معايیر إقلیمیة تستخدم الكتلة الحیوية تحديد أي معايیر أخرى 

 ضافة إلى أسالیب المصادقة والتحقق من المعايیر.  تنطبق على منطقتھا باإل
إلى تعزيز موارد الكتلة الحیوية التي، على أساس مجموع دورة  Energy	Green-eتسعى 

الوقود، ال تزيد من تركیزات غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي في األطر الزمنیة 
بالحق في  Energy	Green-e.  تحتفظ التي تعد ذات مغزى في التصدي لتغیر المناخ العالمي

استبعاد وقود الكتلة الحیوية من المعايیر اإلقلیمیة إذا ثبت إلى حد كبیر عدم ضمان تحقق 
من خالل البنیة التحتیة وأدوات االمتثال الحالیة في  Energy	Green-eالھدف من برنامج 

تقدًما ملحوظًا فیما يتعلق  منطقة معینة، أو إذا ثبت أن إدراج مثل ھذه المعايیر ال ُيحدث
 بالتأثیر على السوق المستھدفة من إطار العمل أو المعايیر اإلقلیمیة.

 
d. ) وقود الديزل الحیويB100) أو أنواع الوقود الحیوي األخرى (خاصة المیثان الحیوي، أو الغاز ،

لتولید  الحیوي، أو اإليثانول الحیوي، أو الديزل األخضر، أو غاز التخلیق) التي تستخدم
وُيسمح بھذا النوع من الوقود الحیوي المخلوط مع الديزل النفطي إذا تم استیفاء  الكھرباء.

 جمیع الشروط التالیة:
i. تم قیاس الوقود الحیوي بشكل منفصل (والتحقق منه) عن الديزل النفطي؛ 
ii.  العقود المعمول بھا للسماح لـGreen-e Energy  بالتحقق من أنه قد تم تحويل

 الحیوي إلى كھرباء؛ الوقود
iii.  يمكن احتساب كمیة الكھرباء المتولدة من الوقود الحیوي فقط كجزء من منتج

 ؛ وGreen-e Energyالطاقة المتجددة المعتمد من قبل 
iv.  يجب أن تكون المواد الخام المستخدمة في تصنیع الوقود الحیوي إما نفايات لم تعد

ي منھا، مثل نفايات الزيوت النباتیة، مناسبة أو صالحة لالتجار وفًقا للھدف األساس
أو بعض المواد الخام األخرى التي يكون توازن الطاقة والكربون بھا مالئًما بشكل 
واضح.  يجب أن تكون جمیع المواد الخام مؤھلة بموجب المعايیر المدرجة ضمن 

 أعاله. II.A.2.cالقسم 
 

e. لوقود المشتقة من واحد أو أكثر من تعد خاليا الوقود مؤھلة فقط إذا كانت مدعومة بأنواع ا
، حیث يمكن التحقق من إنتاج الوقود، II.Aمصادر الطاقة المتجددة المؤھلة في ھذا القسم 

 وتوصیله واستخدامه.
 
  

                                            
شريطة أن تتوافق المنشأة التي تولد الطاقة  e Energy-Greenيعد غاز المیثان الحیوي الذي يستخدم لتولید الطاقة الكھربائیة مؤھالً لـ  6

طقة لمناالكھربائیة مع جمیع القوانین واللوائح والمراسیم السارية، وتتوافق مع متطلبات تلوث الھواء والمیاه الجوفیة، والنفايات السائلة في 
 التي يوجد بھا المشروع.
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B.  الجیل الزمني لتولید الطاقة المتجددة المؤھلة 
 

على  Energy	Green-eبشكل افتراضي، يمكن أن يشتمل منتج الطاقة المتجددة المعتمد من قبل 
مصادر الطاقة المتجددة فقط التي تم إنشاؤھا في فترة ستة أشھر قبل السنة التقويمیة التي يباع فیھا 
منتج الطاقة المتجددة، أو السنة التقويمیة للبیع، أو األشھر الثالثة األولى من السنة التقويمیة التالیة.   

قنعة تم تقییمھا من خالل عملیات المساھمین إذا كانت ھناك قوانین في منطقة، أو ألسباب سوقیة م
قد تسمح بفترة أخرى من التولید المؤھل في المعايیر  Energy	Green-eالتي تتطلب فترة أخرى، فإن 

 اإلقلیمیة.
 

C. "عمر المولد، "التاريخ الجديد" و"تاريخ بدء السوق 
 

-Greenلكي يصبح إنتاج منشأة تولید الطاقة المتجددة مؤھالً لالستخدام في الصفقة المعتمدة من قبل 
e	Energy  والتي تمت في سنة معینة، يجب أن تستوفي المنشأة واحًدا على األقل من الشروط التالیة

 فیما يتعلق بالتاريخ الجديد أو تاريخ بدء السوق (موضح أدناه): 
 

في العمل الفعلي (تولید الكھرباء، بما في ذلك اختبار الكھرباء الموضوعة  بدأت المنشأة .1
 على شبكة الكھرباء) في التاريخ الجديد المعمول به أو بعده؛ أو

يعد المولد بمثابة تحسین قابل للفصل أو تعزيًزا لمنشأة تعمل حالیًا، وكان قد تم تشغیلھا  .2
ذلك فإن التولید اإلضافي المقترح يعد متاًحا ألول مرة قبل الموعد الجديد المعمول به، وب

 للتعاقد من أجل البیع والقیاس بشكل منفصل عن التولید الحالي في المنشأة؛ أو 
من الوقود غیر المؤھل إلى الوقود المؤھل في الموعد  %100قامت المنشأة بتبديل نسبة  .3

 الجديد المعمول به أو بعده؛ أو
ود المؤھل مع الوقود غیر المؤھل في الموعد الجديد بدأت المنشأة مشاركة تشغیل الوق .4

المعمول به أو بعده.  في ھذه الحالة، يكون إنتاج الكھرباء المنسوب إلى الوقود المؤھل 
فقط مؤھالً لالستخدام في منتج الطاقة المتجددة المعتمد.  يجب اعتماد أسالیب الحساب 

شاركة التشغیل في المعايیر من أجل استخدام م Energy	Green-eوالتحقق من قبل 
 اإلقلیمیة؛ أو

تم إعادة تزويد المنشأة بالطاقة في الموعد الجديد المعمول به أو بعده.  يجب اعتماد  .5
من أجل استخدام  Energy	Green-eأسالیب تقییم إعادة التزويد بالطاقة والتحقق من قبل 

 إعادة التزويد بالطاقة في المعايیر اإلقلیمیة؛ أو
لجة أنواع معینة من الموارد أو المنشآت أو العقود بشكل مختلف فیما يتعلق يمكن معا .6

بالتاريخ الجديد في المعايیر اإلقلیمیة إذا كانت معتمدة من قبل المساھمین، ودعم تطوير 
  7الموارد الجديدة في المنطقة الخاضعة للتطبیق.

 
	Green-eطاقة متجددة معتمد من قبل يظھر الموعد الجديد الذي ينطبق على سنة معینة من بیع منتج 

Energy  2020في الجدول التالي، مع الموعد الجديد بمواصلة التقدم سنة واحدة كل سنة بعد عام: 
  

                                            
على سبیل المثال: يمكن السماح بالعقود طويلة األجل لشراء الطاقة المتجددة المعتمدة من منشأة لفترة أطول من تلك التي يسمح بھا  7

 مرة.التاريخ الجديد أو تاريخ بدء السوق، إذا تم االتفاق على العقود مباشرة بعد تاريخ اتصال المولد باإلنترنت ألول 
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 التاريخ الجديد عام الصفقة المعتمدة
2016 2002 
2017 2003 
2018 2004 
2019 2005 
2020 2006 

 
إذا كانت ھناك أسباب مقنعة تتعلق بالبیانات المعتمدة تشیر إلى سبب ضرورة توفر تاريخ جديد أكثر أو 

على فترة  Energy	Green-eسنة في الماضي من أجل نمو السوق واستدامته، قد توافق  15أقل من 
 أقصر أو أطول من التاريخ الجديد في المعايیر اإلقلیمیة.

 
ینة لتصبح تاريخ بدء السوق، وھي سنة أحدث من التاريخ الجديد، وتتطلب أن قد تحدد المنطقة سنة مع

. الواردة أعاله في تاريخ بدء السوق أو بعده. قد يتم 6 –. 1تستوفي جمیع المولدات المؤھلة المعايیر 
 –. 1ر سنوية لعملیة التولید التي تفي بالمعايی 8زيادة-تطبیق المعايیر اإلقلیمیة أيًضا للحصول على نسبة

. الواردة أعاله في تاريخ بدء السوق أو بعده.  في ھذه الحاالت، يجب أن تثبت المعايیر اإلقلیمیة كیف 6
، ويجب أن يتم اعتمادھا من قبل مجلس إدارة Energy	Green-eيمكن لھذه المعايیر أن تدعم أھداف 

Green-e	Energy1لسوق، يجب استیفاء المعايیر .  وبمجرد تجاوز التاريخ الجديد المطبق لتاريخ بدء ا .- 
 . لجمیع عملیات التولید المدرجة في المنتجات المعتمدة.6
 

D. موقع المولدات المؤھلة 
 

 األھلیة الجغرافیة لمنتجات الطاقة الكھربائیة المعتمدة .1
 

داخل  9يجب أن توجد المولدات التي توفر الطاقة الكھربائیة لمنتجات الطاقة الكھربائیة المتجددة المعتمدة
المنطقة، ومع ذلك، يمكن تطبیق القاعدتین التالیتین إذا كان ھناك دعم من المساھمین وموافقة من 

Green-e	Energy: 
 

a.  قد ُيسمح بالمولدات التي تقع خارج المنطقة بوصفھا مؤھلة إذا كان ھناك تكامل في شبكة النقل
التجارة مع المنطقة، ويمكن تلبیة جمیع مع المنطقة ونقل الطاقة عبر الحدود بشكل عادي و/أو 

  المتطلبات األخرى للمعايیر اإلقلیمیة.
  

                                            
، والمبیعات المعتمدة 2014على سبیل المثال: يجب أن تشتمل المنطقة المعتمدة لتاريخ بدء السوق في عام  8

من تولید الطاقة المتجددة من المنشآت  %20على ما ال يقل عن (على سبیل المثال)  2014التي تمت في عام 
المتبقیة من تولید الطاقة  ٪80ى نسبة ، مع الحصول عل2014التي ظھرت ألول مرة على اإلنترنت في عام 

، يتم الحصول على نسبة 2015المتجددة من المولدات المؤھلة التي تظھر على اإلنترنت في أي وقت.  في عام 
أو بعده، وفي كل عام ترتفع  2014من التولید من المنشآت التي ظھرت ألول مرة على اإلنترنت أثناء عام  40٪

من اإلمدادات التي يتم الحصول علیھا من المولدات التي تظھر على اإلنترنت في  ٪100النسبة حتى تصل إلى 
، يبدأ تطبیق قواعد التاريخ 2029أو في وقت الحق.  بدًءا من المبیعات المعتمدة التي ستتم في عام  2014عام 

 أو بعده.  2015عاًما، ويجب على كافة المنشآت االتصال باإلنترنت في عام  15الجديد العادي المحددة بـ 
أعاله  I.Aمنتجات الطاقة المتجددة المعتمدة التي تستخدم لتلبیة االحتیاجات الكھربائیة للعمیل؛ انظر القسم   9

 لالطالع على تعريفات أنواع منتجات الطاقة المتجددة.
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b.  قد تحدد المعايیر اإلقلیمیة حدود مصادر الطاقة الكھربائیة المقیدة بشكل أكثر من الناحیة
الجغرافیة، أو قد تشتمل على قواعد محددة لتجارة الكھرباء داخل بعض األماكن في 

 سبیل المثال، التجارة على المستوى دون اإلقلیمي). المنطقة وبینھا (على

 المولدات المتصلة بالشبكة  .2
 

يجب أن تكون جمیع المولدات المؤھلة متصلة بالشبكة، باستثناء عملیات التولید المستخدمة في 
استھالك الكھرباء في الموقع عن طريق حمل الكھرباء خارج الشبكة.  تعد جمیع أشكال المولدات 

 ارج الشبكة غیر مؤھلة.    األخرى خ
 

 المولدات الموجودة بموقع العمیل .3
 

 تعد المولدات الموجودة بموقع العمیل (وراء العداد) مؤھلة لـ: 
 

a.  االعتماد لالستخدام في الموقع؛ أو 
b.  منتجات الطاقة المتجددة المعتمدة المبیعة إلى مستخدمي الكھرباء خارج الموقع طالما أن

الحمل الذي يوجد معه المولد في نفس الحیز متصل في حد ذاته بالشبكة.  انظر أيًضا 
 فیما يتعلق بالمطالبات. III.Cالقسم 

E. استخدام شھادات مقومات الطاقة في منتجات الطاقة المعتمدة 
  

م استیفاء جمیع الشروط التالیة، فإنه يتم السماح بدمج شھادات مقومات الطاقة (في األسواق إذا ت
التي تكون فیھا ھذه الشھادات ھي الوسیلة القانونیة واجبة النفاذ لنقل توزيع الكھرباء المتجددة 

 ا:ًجا كھربائیًا معتمدً ومطالبات االستخدام) مع الطاقة غیر المتمايزة أو مختلطة النظام للبیع باعتبارھا منت
 

معدالت االنبعاثات لكل كیلوواط/ساعة من غاز ثاني أكسید الكبريت، وأكاسید النیتروجین،  .1
وثاني أكسید الكربون للكھرباء الموزعة مع شھادات مقومات الطاقة أقل من أو تساوي 

 متوسط معدالت االنبعاثات من الطاقة المستھلكة إما من:
a. عمیل؛ أو موفر خدمة الكھرباء لل 
b. األراضي األصغر جغرافیًا من أ) الدولة أو ب) المنطقة المتأثرة؛ و 

الكھرباء الموزعة مع شھادات مقومات الطاقة ال يمكن أن تشتمل على أي مشتريات  .2
محددة من الطاقة النووية في الجزء غیر المتجدد من منتج الطاقة المتجددة، بخالف ما ھو 

وارد في طاقة النظام (على سبیل المثال، ال يمكن أن يشتمل منتج الطاقة المتجددة على 
 و طاقة نووية متباينة)؛ 

بالنسبة للطاقة الكھربائیة التي يتم منھا اشتقاق شھادات مقومات الطاقة، ھناك عملیات  .3
وسیاسات و/أو وسائل أخرى سارية فیما يتعلق بموفر خدمة الكھرباء و/أو الجھة (الجھات) 
الحكومیة ذات الصلة، والتي من شأنھا أن تضمن عدم تسويق ھذه الكھرباء أو عرضھا تحت 

 ء المتجددة التي يتم توصیلھا لمستخدمي الكھرباء بالتجزئة؛ و  مسمى الكھربا
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. أعاله، فیجب II.D.1.bإذا تم تعیین الحدود دون اإلقلیمیة لمصادر الكھرباء وفًقا للمعیار  .4
الحصول على شھادات مقومات الطاقة من الحدود الجغرافیة المحددة لمستھلك الكھرباء 

 10الذي تقدم له الخدمات.
 

المذكورة أعاله، فإن منتج الطاقة المتجددة سیحتاج إلى أن يتم  4 -. 1في حالة عدم استیفاء المعايیر 
تسويقه كمنتج شھادة مقومات الطاقة، أو يجب على المشارك شراء عملیة التولید للمنتج من خالل 

اء والمقومات من عملیات شراء الكھرباء المتجددة المجمعة، حیث يحصل المشارك بموجبھا على الكھرب
 نفس المولد ويبیعھا.  

 
F. حدود االنبعاثات 

 
يجب أن تمتثل جمیع المنشآت لجمیع القوانین/القواعد المحلیة، ودون الوطنیة، والوطنیة، واإلقلیمیة 

 المعمول بھا بشأن حدود االنبعاثات والمعايیر األخرى المتعلقة باالنبعاثات ذات الصلة.  
 

G. الحمل اإلضافي 
 

الكھربائیة المتجددة المستھلكة كحمل إضافي (الحمل الذي يساھم في عملیة تولید الكھرباء) الطاقة 
 في منشأة مؤھلة لیس مؤھالً.

 
  
III. مواصفات المنتج 
 

A. مقومات تولید الطاقة المتجددة المجمعة بالكامل 
 

یر جمیع المقومات غإلى الحد المسموح به وفًقا للھیاكل القانونیة والتنظیمیة في اإلقلیم، يجب تجمیع 
المتعلقة بالطاقة التي يمكن امتالكھا والتي ترتبط بتولید الكھرباء في منتج الطاقة المتجددة المعتمد.  ال 
يمكن بیع أيٍ من مقومات التولید أو نقلھا، أو المطالبة بھا في مكان آخر أو من قبل طرف آخر، ما لم يتم 

ة ويتم تضمینھا مع/التراجع نیابة عن منتج الطاقة الحصول على نفس الكم من المقومات المكافئ
المتجددة.  يجب أن يكون ھناك عقد واجب النفاذ قانونًا (مثل شھادة مقومات الطاقة)، أو مجموعة من 

العقود و/أو األدوات المطبقة إلثبات الملكیة الحصرية والمتبادلة لمقومات التولید. تشتمل ھذه المقومات، 
) المرتبطة GHGالحصر، على فوائد انبعاثات جمیع غازات االحتباس الحراري ( على سبیل المثال ال

بالمیجاوات من الكھرباء المتجددة عند تولیدھا، والتي تشمل فوائد غاز ثاني أكسید الكربون المتجنبة 
)CO2) وتخفیضات انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون (CO2أو الشھا) دة ).  يعتبر تولید تعويضات الكربون

األخرى المنفصلة) من نفس وحدات المیجاوات/الساعة المستخدمة في منتج الطاقة المتجددة المعتمد 
 تفكیًكا للمقومات وغیر مسموح به.

 
فإن المعايیر  11عندما ال يمكن من الناحیة القانونیة تضمین أحد المقومات في منتج الطاقة المتجددة،

 اإلقلیمیة قد تثبت أن إدراج مثل ھذه المقومات غیر مطلوب.  
 

  

                                            
 ة الكھرباء.يمكن أن تشتمل األمثلة على شبكة الكھرباء دون الوطنیة أو أراضي الخدمة الخاصة بموفر خدم 10
على سبیل المثال، إذا كانت المنطقة تمتلك سیاسات أو برامج تجارة األدوات التي يكون لھا أثر منع امتالك أحد  11

، مما يؤثر على قیمة المقوم المعین أو 0المقومات المعینة، مما يتسبب في أن تكون قیمة أحد المقومات المعینة 
 يتطلب بیع المقوم المعین إلى طرف آخر.
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 شھادات مقومات الطاقة
 

يجب تضمین شھادات مقومات الطاقة (أو األدوات التعاقدية المماثلة) والتراجع عنھا/إلغاؤھا من قبل 
ة عنه، في جمیع الحاالت أو بالنیاب Energy	Green-eمشتري منتج الطاقة المتجددة المعتمدة من قبل 

التي يتم فیھا استخدام ھذه الشھادات لنقل مقومات تولید الكھرباء المتجددة المحددة أو عقد صفقة 
تخص الكھرباء المتجددة فیما يتعلق بحاالت المطالبات/اإلبالغ/امتثال التوزيع لوالية الطاقة المتجددة أو 

 الھدف (ألي من المقومات أو لھا كلھا).
 

يتم إنشاء شھادات أو أدوات منفصلة لمقومات التولید المختلفة، يجب الحصول على جمیع األدوات  عندما
(أو نفس الكم الذي تم إنشاؤه بواسطة تولید الكھرباء) واالستغناء عنھا نیابة عن منتج الطاقة المتجددة 

 .Energy	Green-eالمعتمد من قبل 
 

) وعدم إصدار شھادات إلى المولد أو نیابة عنه، يجب IV.Bفي حالة عدم توفر نظام تتبع (انظر القسم 
تعیین المقومات البیئیة للتولید بموجب عقد لمشتري منتج الطاقة المتجددة لكي يكون ھذا المولد 

) المملوكة من قبل مستخدم الكھرباء أو 1وإنتاجه مؤھالً للحصول على شھادة، بما في ذلك المولدات 
 تلكات التي يملكھا مستخدم الكھرباء أو يشغلھا.) الواقعة في نطاق المم2
 

 نظام تجارة االنبعاثات / آلیات السقف والمتاجرة النبعاثات غاز االحتباس الحراري
 

من قطاع الكھرباء من خالل برنامج (على سبیل المثال، أنظمة تجارة  GHGعندما يتم تنظیم انبعاثات 
التنظیم المباشر لالنبعاثات)، ملزم من الناحیة القانونیة (من االنبعاثات أو سیاسات السقف والمتاجرة، أو 

خالل اتفاقیة أو قانون أو الئحة اختیارية)، يجب إثبات كیفیة خفض تولید الطاقة المتجددة المؤھلة 
 أو من خالل آلیة أخرى.  GHGلالنبعاثات الفعلیة وفًقا لتنظیم انبعاثات 

 
 يستخدم إحدى اآللیات التالیة (أو ما شابھھا)، يجب استخدام ھذه اآللیة: GHGإذا كان تنظیم انبعاثات 

 
آلیة محاسبیة تسحب الحدود المسموح بھا من انبعاثات غاز  GHGيمتلك تنظیم انبعاثات  .1

 ثاني أكسید الكربون بالنیابة عن مبیعات وصفقات منتج الطاقة المتجددة االختیارية؛ أو 
ة اآللیة الحسابیة لجمیع عملیات تولید الطاقة المتجددة تم تعیین مستوى السقف بواسط .2

 المنتجة في قطاع الكھرباء المغطى.
 

في حالة عدم وجود أي من اآللیات المذكورة أعاله، يجب اتخاذ أحد اإلجراءات التالیة من قبل المشارك 
 :Energy	Green-eبالنیابة عن منتج الطاقة المتجددة المعتمد من قبل 
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المماثلة من  GHGسحب/إلغاء حدود السماح أو غیرھا من أدوات االمتثال النبعاثات غازات  .3
 ؛ أوGHGنفس تنظیم انبعاثات 

 المعتمدة Green-eسحب/إلغاء تعويضات مناخ  .4
 

قد ُيسمح باآللیات و/أو اإلجراءات األخرى اعتماًدا على تعلیقات المساھمین، وسیاسات اإلقلیم، وموافقة 
 .e-Green مجلس إدارة

 
B. الفائض التنظیمي: الحصص المتجددة، واألھداف، والواليات والحوافز األخرى 

 
ال يعد تولید الطاقة الكھربائیة المتجددة مؤھالً لالستخدام في منتج الطاقة المتجددة المعتمد عندما يتم 

بآلیات سیاسة أو برنامج احتساب المولد المعین أو التولید المعین، أو نسبته إلى، شرط أو والية مرتبطة 
معین تغطي قطاع الطاقة (وقد تشمل األمثلة أنظمة حصة الكھرباء المتجددة أو اتفاقیات التسوية 

سیتم توفیر تفاصیل حول التفاعل مع آلیات سیاسة معینة في  12القانونیة التي تتطلب بناء مولد خاص).
 المنطقة في المعايیر اإلقلیمیة.

 
ة كھربائیة متجددة تزيد عن حد الوالية الحكومیة، فإن ھذا التولید الزائد يعد مؤھالً عندما يولد المولد طاق

 لإلمداد، شريطة أن يكون تكوين المولد نفسه لیس مطلوبًا بموجب القانون.
 

يعد خرج المولدات التي تحصل ضريبة أو مدفوعات حوافز مالیة إمداًدا مؤھالً (إلى الحد الذي يسمح به 
لوائح، ولغة العقد الذي ينظم برنامج الحوافز الضريبیة أو المالیة)، ما دامت ھذه الحوافز ال القانون، وال

تتطلب استخدام الكھرباء المتجددة، أو الشھادات المرتبطة بھا أو المقومات، أو احتسابھا باتجاه برنامج 
 حكومي، كما ھو موضح أعاله. 

 
ددة المقررة في منتجات الطاقة الكھربائیة المتجددة : مصادر الطاقة المتجIV.D.3انظر أيًضا القسم 

 .%100بنسبة 
 

C.  الحساب المزدوج، والبیع المزدوج، والمطالبة المزدوجة 
 

الطاقة الكھربائیة المتجددة المؤھلة وأي شھادات مرتبطة يمكن تطبیقھا على االستخدام النھائي مرة 
المتجددة أو استھالكھا (مثل أن تذكر "نحن نشتري  واحدة فقط. يعد تقديم مطالبة تتعلق بتوزيع الكھرباء

ال يجوز استخدام الكھرباء أو المقومات المتجددة التي  13طاقة الرياح") أحد األمثلة على "االستخدام."
يمكن عزوھا بشكل معقول إلى طرف آخر غیر مستخدم منتج الطاقة المتجددة المعتمد في منتجات 

. تشمل أمثلة االستخدامات المزدوجة المحظورة، Energy	Green-eل الطاقة المتجددة المعتمدة من قب
 على سبیل المثال ال الحصر:

 
  

                                            
التولید الذي يتم احتسابه نحو ھدف الطاقة المتجددة المحلي أو اإلقلیمي أو الوطني غیر الملزم، على سبیل  12

المثال، قد يكون مؤھالً لالستخدام في منتج الطاقة المتجددة المعتمد. وبالمثل، فإن التولید المستخدم في منتج 
أو الشفط على أساس القدرة أو الھدف  -ا في عملیة اإلنتاجالطاقة المتجددة المعتمد ال يحتاج إلى أن يكون فائضً 

 المرتبط ببرنامج أو سیاسة، أو حد المشاركة لحافز الطاقة المتجددة أو برنامج التمويل، على سبیل المثال.
  e.org/learn_re_claims.shtml-http://greenلمزيد من الموارد فیما يتعلق بالمطالبات المزدوجة، راجع  13
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عند بیع نفس وحدات المیجاوات/الساعة أو المقومات ألكثر من طرف واحد، أو في أي حالة  .1
 يمتلك فیھا الطرف اآلخر عقًدا متضاربًا للمقومات أو الكھرباء المتجددة؛

البة بشأن نفس وحدات المیجاوات/الساعة من قبل أكثر من طرف عندما يتم تقديم مط .2
واحد، بما في ذلك أي من المطالبات البیئیة الصريحة أو الضمنیة التي ُتقدم بموجب 

الكھرباء التي تأتي من متطلبات مورد الكھرباء المتجددة، أو متطلبات وضع العالمات البیئیة 
لكھرباء التي يشتق منھا الشھادات باعتبارھا أو متطلبات اإلفصاح. وھذا يشمل تمثیل ا

 14متجددة؛
عندما يتم استخدام نفس وحدات المیجاوات/الساعة من قبل موفر الطاقة الكھربائیة أو  .3

كیان آخر الستیفاء والية التوزيع أو استھالك الطاقة المتجددة، واستخدامھا أيًضا لتزويد 
 ؛ أوEnergy	Green-eك بموجب المبیعات المعتمدة، أو المعامالت، أو االستھال

عندما يستخدم طرف آخر واحدة أو أكثر من مقومات الكھرباء المتجددة أو الشھادة (انظر  .4
. الخاص بمصادر الطاقة المتجددة المجمعة بالكامل لمزيد من التفاصیل). III.Aالقسم 

باعتبارھا أحد ويشمل ذلك عندما يتم بیع وحدات المیجاوات/الساعة أو الشھادة ذات الصلة 
منتجات الطاقة المتجددة إلى أحد األطراف، وعندما يتم بیع واحد أو أكثر من المقومات 

المرتبطة بنفس وحدات المیجاوات من عملیة التولید (مثل تخفیض غاز ثاني أكسید 
 الكربون أو تعويضه) إلى طرف آخر.

 
ة ذات الصلة في منطقة المولد ومنطقة في جمیع الحاالت، يجب أن يتم إخطار الجھة (الجھات) الحكومی

مستخدم منتج الطاقة المتجددة (إذا كانت مختلفة) من قبل المشارك أو بالنیابة عنه، وذلك كتابیًا 
وبشكل سنوي على األقل من كل عملیات التولید المستخدمة في منتجات الطاقة المتجددة االختیارية 

نظام تتبع الطاقة المتجددة أو أي بنیة أساسیة توفر ھذه .  قد يلبي Energy	Green-eالمعتمدة من قبل 
 .  Energy	Green-eالمعلومات بالفعل إلى الجھة (الجھات) ذات الصلة ھذا المطلب بناًء على موافقة من 

 
D. الحد األدنى لكمیة الشراء 

 
باء غیر التي تباع لمستھلكي الكھر Energy	Green-eإن منتجات الطاقة المتجددة المعتمدة من قبل 

السكنیة لیس لھا حًدا أدنى من المتطلبات المتعلقة بكمیة الشراء. ومع ذلك، فالمشترون التجاريون 
لتعزيز عملیات الشراء يجب أن يشاركوا في برنامج سوق  e-Greenالذين يرغبون في استخدام شعار 

e:-Green e.org/marketplace-enwww.gre. 
 

التي ُتباع لمستھلكي  Energy	Green-eيجب أن تحتوي منتجات الطاقة المتجددة المعتمدة من قبل 
-Greenالكھرباء السكنیة على ما ال يقل عن الحد األدنى من كمیات الطاقة المتجددة المؤھلة من قبل 

e	Energy  .والموضحة أدناه 
 

تباع بدون خدمة الكھرباء: عند بیعھا على أساس مرة  مقومات الطاقة المتجددة التي .1
واحدة لمستھلك الكھرباء السكنیة، فإن الحد األدنى المسموح به لكمیة الشراء يكون أقل 

من متوسط استخدام الكھرباء السكنیة الشھرية في  ٪10كیلو واط/ساعة أو  100من 
  15السنة التي تم فیھا اعتماد المعايیر اإلقلیمیة السارية.

                                            
تشمل األمثلة على ھذه التمثیالت استخدام الطاقة المتجددة في حساب أخالط موارد المنتج أو الحقیبة    14

ألغراض التسويق أو اإلفصاح إلى المستخدمین النھائیین للكھرباء عندما يتم بیع الشھادات أو المطالبة بھا بشكل 
 منفصل.

أن يستند الحد األدنى لكمیة الشراء على أفضل البیانات إذا كانت البیانات غیر متوفرة لتلك السنة، فیمكن  15
 المتاحة.  
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من استخدام  ٪25نسبة استخدام منتجات الكھرباء: يجب أن تتطابق على األقل مع نسبة  .2
الكھرباء الخاصة بمستھلك الكھرباء السكنیة مع مصادر الطاقة المتجددة الجديدة المؤھلة 

والتي تتجاوز أي كمیة مقررة من الطاقة المتجددة. إذا قدم المشارك خیاًرا يتطابق مع 
من استخدام الكھرباء الخاصة بمستھلك الكھرباء السكنیة، فیجب أن  ٪50نسبة أقل من 

 لمستھلكي الكھرباء السكنیة.  ٪100يقدم أيًضا خیاًرا بنسبة 
المنتجات الكھربائیة التي تباع في كتل كیلوواط/الساعة: يقدر الحد األدنى من مصادر  .3

رھا ھذا النوع من التي يجب أن يوف Energy	Green-eالطاقة المتجددة المؤھلة من 
في كل شھر من متوسط استخدام الكھرباء السكنیة الشھرية في  ٪10المنتجات بنسبة 

 السنة التي تم فیھا اعتماد المعايیر اإلقلیمیة السارية. 
المنتجات التي تباع في صورة كیلو واط من قدرة منشأة أو في صورة أسھم من منشأة:  .4

في كل شھر، يجب أن توصل منتجات الطاقة المتجددة ھذه ما ال يقل عن نفس الحد 
أعاله، بمعدل متوسط أعلى من  III.D.3األدنى للكمیة على النحو المحدد في القسم 

 السنة التقويمیة. 
 
E. یر المؤھل من منتج الكھرباء المتجددةمعايیر الجزء غ 

 
من حمل العمیل من خالل الكھرباء  ٪100ھناك متطلبات إضافیة للمنتجات الكھربائیة التي توفر أقل من 

المتجددة المؤھلة.  يجب أن يمتلك جزء ھذه المنتجات التي ال تتكون من الكھرباء المتجددة المؤھلة 
عة لثاني أكسید الكبريت، وأكاسید النیتروجین، وثاني أكسید متوسط معدل انبعاث لكل كیلوواط/السا

الكربون التي تساوي أو تقل عن معدالت انبعاث خدمة الكھرباء االفتراضیة لدى المستھلك.  ينبغي أن 
تستند معدالت الخدمة االفتراضیة إلى البیانات األحدث واألكثر تفصیالً ،التي يتم تقديمھا من قبل الھیئة، 

ة، المعتمدة من الحكومة، التي تجمع ھذه البیانات وتنشرھا، ما لم يوفر واحد أو أكثر من ذات الصل
 مسؤولي نظام النقل بالمنطقة، أو الھیئات الرقابیة، أو غیرھا من السلطات معلومات أكثر تحديًثا ودقة. 

 
فقد يتم استخدام ما في الوقت الذي تعد فیه أي طاقة كھربائیة تفي بالمعايیر المذكورة أعاله مؤھلة، 

-Greenيلي بشكل صريح لتلبیة الجزء غیر القابل للتجديد من منتج الطاقة الكھربائیة المعتمدة من قبل 
e	Energy: 

 
 أو 16مزج نظام موفر خدمة الكھرباء للمستھلك؛ .1
 مزيج البقايا لتجمع طاقة المستھلك أو الدولة .2

قة نووية بقدر أكثر مما ھو وارد في أي عملیة شراء ال يجوز أن يشتمل الجزء غیر المؤھل للمنتج على طا
 لطاقة النظام (أي ال يجوز أن يشتمل على طاقة نووية متباينة). 

 
 
IV.  المعايیر اإلضافیة 
 

A. تحقق الجھة الخارجیة 
 

أن تخضع منتجات الطاقة المتجددة لعملیة تحقق سنوية لتأكید عملیات الشراء  Energy	Green-eتتطلب 
مدقًقا مستقالً  Energy	Green-eوالمبیعات والمطالبات للمنتجات ذات الصلة. يجب أن يعین مشارك 

.  تم تحديد مؤھالت Energy	Green-eومؤھالً إلجراء ھذا التحقق وفًقا إلجراءات التحقق التي قدمتھا 
دقق المطلوبة في قواعد التحقق لكل معیار إقلیمي.  يتم تطوير إجراءات التحقق ھذه كجزء من الم

                                            
 ويمكن أيًضا أن يطلق على ھذا اسم "المزيج االفتراضي" أو "مزيج المورد" في بعض المواقع. 16
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عملیة الموافقة على التطبیق في المنطقة وقد تختلف حسب المنطقة.  يجب توفیر نتائج التحقق 
جمیع  والمستندات المؤيدة المختارة إلى مركز حلول الموارد، وال يعد التحقق كامالً حتى يتم تقديم

 .Energy	Green-eالمواد وقبولھا باعتبارھا كاملة ونھائیة من قبل 
 

يجب أن يمتلك المشاركون إجراءات تتبع البیانات والمستندات المالئمة إلعداد مواد التحقق وتقديمھا إلى 
Green-e	Energy  ،والمدققین.  من األمثلة على أنواع المستندات التي من المرجح أن تكون مطلوبة

 على سبیل المثال ال الحصر:
 

 التحقق من أھلیة منشأة التولید .1
 تقارير و/أو مستندات جمیع عملیات شراء مقومات الطاقة المتجددة  .2
 تقارير نظام التتبع .3
تلفة في سلسلة اإلمداد بالكھرباء مستندات الشھادة الموقعة من قبل الكیانات المخ .4

 المتجددة و/أو شھادة السمة
البیانات المتعلقة بمنشآت تولید الكھرباء وإنتاجھا المستخدم في منتجات الطاقة المتجددة  .5

 ، بما في ذلك منشآت التولید المملوكةEnergy	Green-eالمعتمدة من قبل 
علق بأھلیة المنشأة أو منتج الطاقة المستندات الداعمة ألي حاالت أو استثناءات خاصة تت .6

 المتجددة
البیانات المتعلقة بالمبیعات المعتمدة، بما في ذلك البیانات المتعلقة بأنواع الموارد وكمیاتھا  .7

 المقدمة لكل نوع من أنواع العمالء
 البیانات التاريخیة والمحتملة حول مضمون منتجات الطاقة المتجددة المعتمدة .8
 ود الشراء والمبیعات الخاصة بالطاقة المتجددة سجالت الفواتیر وعق .9
 التقارير والبیانات الداخلیة المتعلقة بمشتريات ومبیعات الطاقة المتجددة  .10

 
 الذي يخضع لعملیة التحقق جمیع تكالیف التدقیق. Energy	Green-eيتحمل مشارك 

 
B. استخدام أنظمة تتبع الطاقة المتجددة 

 
التي يتم فیھا عقد صفقات الكھرباء المتجددة باستخدام واحدة أو  ينطبق ھذا القسم فقط في األسواق

 أكثر من شھادات السمة.  
 

وتأكیدھا  Energy	Green-eفي ھذه األسواق، يجب توفیر منتجات الطاقة المتجددة المعتمدة من قبل 
باستخدام شھادات سمة الطاقة التي تم تتبعھا في نظام تتبع الطاقة المتجددة الخاص بجھة خارجیة 

 والتي تفي بالمعايیر التالیة: Energy	Green-eوالمعتمدة من قبل 
 

فیما يتعلق بالجھة (الجھات) الحكومیة التي تشرف على سیاسات الطاقة المتجددة ذات  .1
 اإلفصاح عن مورد الكھرباء و/أو حساب الكربون، فإن نظام التتبع:الصلة، و/أو 

 
a. يخضع لرقابة ھذه الجھة (الجھات)؛ أو 
b. يشارك البیانات بنشاط مع ھذه الجھة (الجھات)؛ أو 
c. يخضع لھیكل تحكم يوفر رقابة خارجیة على عملیاته، أو 
d. ومیة.يعد مطلوبًا من قبل ھذه الجھات لالمتثال للواليات والسیاسات الحك 

 
يمتلك القدرة على اإلشارة إلى أن وحدات المیجاوات/الساعة قد تم  .2

، على سبیل Energy	Green-eسحبھا/إلغاؤھا/استخدامھا للمبیعات المعتمدة من قبل 
 المثال من خالل حساب السحب المخصص، أو حقل "سبب السحب" في نظام التتبع.
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يوفرھا مشغل (مشغلو) النظام أو غیره من يصدر شھادات استناًدا إلى بیانات التولید التي  .3
 الجھات المؤھلة التي يمكنھا الوصول إلى بیانات حل أو إنتاج العداد لكل مولد مسجل.

 يسجل، كحد أدنى، المعلومات التالیة لكل میجاوات/الساعة يتم تتبعه:  .4
 

a. اسم المولد؛ 
b. معرف المولد (حسبما يتوفر)؛ 
c. نوع المورد؛ 
d.  موقع المولد؛ 
e.  يتم فیھا وضع كھرباء المولد الخاص بك على الشبكة (أي تاريخ االتصال أول مرة

 التجاري باإلنترنت)؛ 
f.  أي معلومات أخرى يلزم الحاجة إلیھا لتحديد المولد بشكل فريد؛ 
g.  تاريخ التولید لكل میجاوات/الساعة يتم تولیده؛ 
h.  تاريخ إصدار الشھادة؛ و 
i.  شھادة في وقت سحب/إلغاء ملكیة (على سبیل المثال صاحب الحساب) كل

 الشھادة.
 

قد يسجل المولد في أكثر من نظام تتبع مؤھل في وقت واحد، طالما أن كل نظام تتبع يمتلك آلیة 
 لضمان عدم إجراء إصدار مزدوج وسحب مزدوج للشھادة لكل میجاوات/ساعة من التولید.

 
ة المتجددة أو تطوير المشاريع) يبین إذا قدم المساھمون سببًا مقنًعا (على سبیل المثال، لسوق الطاق

فائدة عدم الحاجة الستخدام نظام تتبع مؤھل مع بعض أنواع المولدات أو عملیات التولید المعینة، فإنه 
، بناًء على تقديرھا الشخصي، منح استثناءات من شرط استخدام أنظمة التتبع Energy	Green-eيجوز لـ 

 المحددة.المؤھلة في أحد المعايیر اإلقلیمیة 
 

إذا كان أحد األقالیم يمتلك حق الوصول إلى نظام التتبع الذي ال يفي بجمیع المعايیر المذكورة أعاله، فإن 
المعايیر اإلقلیمیة قد تتطلب استخدام نظام تتبع طالما أن المعايیر اإلقلیمیة تحدد كیف يمكن تحقیق 

 المعايیر التي لم يتم استیفاؤھا من خالل وسائل أخرى.
 
  

C. اإلفصاح عن العمالء 
 

باستثناء مشتريات الطاقة المتجددة المباشرة بین المولد والمستھلك أو التولید في الموقع واالستخدام، 
عن معلومات المنتج، التي تشمل المعايیر اإلقلیمیة التي تم  Energy	Green-eيجب أن يفصح مشاركو 

لك قبل شرائه لمنتج الطاقة المتجددة، وإجراء بموجبھا اعتماد منتج الطاقة المتجددة، إلى كل مستھ
 إفصاحات إضافیة في حالة تغیر الشراء خالل فترة اتفاقیة الشراء.  
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D. المتطلبات اإلضافیة للمنتجات الكھربائیة 
 

الواردة أدناه إذا كانت مدعومة بمشاورات  3-1قد تكون المعايیر اإلقلیمیة أكثر تقییًدا من المعايیر 
 .Energy	Green-eزمة لتحقیق الغرض من برنامج المساھمین وال

 
 الموافقة التنظیمیة لمنتجات الكھرباء .1

 
بالنسبة لبرامج الكھرباء المتجددة المعتمدة/التعريفات المحافظة على البیئة المقدمة من قبل موفري 

غیر المحررة الكھرباء المملوكة للدولة، وموفري الكھرباء التنظیمیة، وموفري الكھرباء في األسواق 
كھربائیًا، تتوفر الشھادة فقط للبرامج التي تم اعتمادھا من قبل الھیئة التنظیمیة أو اإلشرافیة المناسبة، 

 والتي لھا والية على البرنامج قبل ترشیحه للحصول على الشھادة.
 

 تسعیر منتجات الكھرباء .2
 

ال يجوز بأي حال من األحوال تخصیص بالنسبة لموفري الكھرباء في أسواق الكھرباء الخاضعة للتنظیم، 
التكالیف "التي تزيد عن السوق" فیما يتعلق بالكھرباء المتجددة المجمعة أو شھادات سمة الطاقة 

المستخدمة مباشرة لبرنامج الكھرباء المتجددة المعتمد، للمستھلكین غیر المشاركین في 
بمبادرات السیاسة العامة التي تعد مقبولة من  البرنامج/التعرفة المعتمدة. إذا كانت ھذه التكالیف تتعلق

 Green-eقبل المنظمین، فقد تقدم المنشأة أو أي من بائعي الطاقة اآلخرين طلبًا إلى مجلس إدارة 
 للحصول على الموافقة بأھلیة البرنامج

 
 %100مصادر الطاقة المتجددة المقررة في منتجات الطاقة الكھربائیة المتجددة بنسبة  .3

 
واليات الطاقة المتجددة أو السیاسات المماثلة التي تتطلب أن يتلقى جمیع عمالء موفر الخدمة بموجب 

الكھربائیة الطاقة المتجددة المقررة (بما في ذلك المستھلكین الذين قاموا بالتسجیل في برامج الكھرباء 
من  ٪100ذي يفي بنسبة المتجددة االختیارية)، وفیما يتعلق فقط بمنتج الكھرباء المتجددة المعتمد ال

حمل المستھلك ، قد يتم الحصول على نسبة معینة من محتوى منتج الكھرباء المعتمدة من خالل 
 17مصادر الطاقة المتجددة المطلوبة، وصوالً إلى الكمیة المنسوبة إلى مستھلك منتج الكھرباء االختیاري.

المطبقة ويجب إدراجھا في عملیة  Energy	Green-eيجب أن تفي جمیع ھذه الموارد بجمیع قواعد 
.  يجب أن يكون توزيع مصادر الطاقة المتجددة المشار إلیھا باتجاه Energy	Green-eالتحقق الخاصة بـ 

والية الطاقة المتجددة أو السیاسة المماثلة متناسًقا عبر الحمل الذي تستند إلیه حسابات التزام 
متجددة ھذه إلى نوع واحد من العمالء واحد أو مجموعة السیاسة، كما يعد تخصیص كل مصادر الطاقة ال

 من العمالء غیر مسموًحا به.
 
  

  

                                            
الذين يقدمون منتجات الكھرباء المعتمدة التي يفي  e-Greenكمبدأ عام، ال يجب على المشاركین في برنامج  17

من حمل المستھلك االختیاري من خالل الكھرباء المتجددة، إمداد العمالء بمصادر الطاقة المتجددة  ٪100بنسبة 
 من حمل كھرباء العمیل. ٪100للحصول على أكثر من  Energy	Green-eالمؤھلة من 
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V. مراجعات اإلدارة وإطار العمل 
 

وثیقة دينامیكیة يمكن تحديثھا مع مرور الوقت الستیعاب  Energy	Green-eتعد معايیر إطار العمل الدولي 
السیاسة التي تؤثر على الطاقة المتجددة، و/أو التغیرات في أسواق الكھرباء المتجددة، و/أو تغیرات 

 االبتكارات في مجال تكنولوجیا الطاقة المتجددة. 
 

 في كثیر من األحیان تتم مراجعة إطار العمل ھذا كل خمس سنوات أو أكثر حسب الحاجة. 
 

-Green	Energy	eسیتم نشر جمیع مراجعات وطلبات التعلیق على الموقع اإللكتروني الخاص بـ 
e.org-www.green( فیما يتعلق بأي تغییرات جوھرية في إطار العمل ھذا، تلتزم .(e	Energy-Green  بما
 يلي:

  
للمساھمة بشأن قضايا تغیر  Green-eحث المساھمین قبل اجتماعات مجلس إدارة  •

 السیاسة الموضوعیة؛ و
منح فترة إشعار ال تقل عن سنة واحدة (بعد تاريخ إعالن موافقة المجلس) للمشاركین  •

 والمساھمین اآلخرين قبل دخول التغییرات الجوھرية حیز التنفیذ.  
قد يتم إدخال استثناء على المعیارين المذكورين أعاله إذا كان يلزم إجراء تغییر ضروري لالستجابة بشكل 

لسوق أو السیاسة أو التكنولوجیا، التي من شأنھا أن تقوض أھداف أو متطلبات أكثر فورية لمشكالت ا
 .Governance	Green-e.  يمكن إجراء ھذه التغیرات بموجب قرار مجلس إدارة Energy	Green-eشھادة 

 
http://green-تتوفر تفاصیل عملیة وضع المعايیر وكیفیة تقديم التعلیقات أو الشكاوى من خالل: 

e.org/about_standards.shtml  
 

A. اإلدارة 
 

http://green-من خالل:  Energy-Green	eتتوفر تفاصیل حول إدارة برنامج 
e.org/about_who_gov_bd.shtml اعتباًرا من تاريخ نشر معايیر إطار العمل الدولي ھذه، تمت  .

، Energy	Green-eوالموافقة علیھا من قبل مجلس إدارة  Energy	Green-eمراجعة كافة معايیر اعتماد 
وھو يضم مجموعة من خبراء المتطوعین في مجال الطاقة المتجددة الذين يمثلون فئات المساھمین 

في تطوير اإلدارة  Energy	Green-e.  يتمثل الھدف الرئیسي من Energy	Green-eالرئیسیة في برنامج 
و/أو الجھات االستشارية التي تدعم وضع وحفظ المعايیر اإلقلیمیة للبلدان أو المناطق الجغرافیة الكبیرة 

 مع مرور الوقت.
 

B. تغیرات القاعدة التي تؤثر على العقود الحالیة مع المشاركین 
 

التنازل عن بعض التغییرات المحددة في  Energy	Green-eمن  Energy	Green-eكو قد يلتمس مشار
المعايیر إذا كان بإمكانھم توثیق العقود الحالیة أو الشروط األخرى التي تمنعھم من تحقیق التغییر. يجب 

ح بالحق في إعالن أنه قد تم من Energy-Green	eوتحتفظ  18بث التنازل للمستھلكین بطريقة واضحة،
	Green-eإعفاءات تتعلق بالمعايیر إلى منتجات الطاقة المتجددة ھذه على الموقع اإللكتروني لـ 

website. 
 

                                            
ي ظھرت من محتوى الطاقة المتجددة من ھذا المنتج من قبل المنشآت الت ٪25على سبیل المثال: "يتم توفیر  18

 "2007على اإلنترنت قبل عام 
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(أي التي ال تفرض أي عبء على منتجات  Energy	Green-eقد تصبح التغییرات التي ال تقید مشاركي 
ر الستیعاب التغییرات في الطاقة المتجددة المعتمدة حالیًا) أو التي يجب تنفیذھا على المدى القصی

 . Green-eالسیاسة الخارجیة، نافذة المفعول على الفور بعد موافقة مجلس إدارة 
 

لديه كھرباء متجددة أو شھادات من منشأة كان قد أبرم معھا  Energy	Green-eيجب على أي مشارك 
ر (على سبیل المثال؛ من أجل التنازل عن االستخدام المستم Energy	Green-eعقًدا معتمًدا من قبل 

نتیجة لتغیر القاعدة عند تحديث إطار العمل أو المعیار اإلقلیمي) الكشف عن مثل ھذا االستخدام في 
ملصق األسعار، واألحكام، والشروط، ومحتوى المنتج الذي يتم تقديمه للمستھلكین للنظر في شراء 

يشتمل على مثل ھذا االنتاج. يمكن الذي  Energy	Green-eمنتج الطاقة المتجددة المعتمد من قبل 
اآلخرين الستخدامھا في  Energy	Green-eتجارة الطاقة المتجددة من مثل ھذه المنشآت إلى مشاركي 

طالما أن العقد األصلي أو ملكیة المنشأة التي منحت  Energy	Green-eالمبیعات المعتمدة من قبل 
 صلیة التي كان قد تم فیھا منح التمديد.االستخدام المستمر ال تزال سلیمة خالل الفترة األ

 
يجوز للشركات التي لديھا عقود أو المنشآت التي تم منحھا تنازالت االستخدام المستمر نقل ھذه 

اآلخرين، ويظل التنازل األصلي على  Energy	Green-eالعقود أو ملكیة ھذه المنشآت إلى مشاركي 
الخاصة بجمیع منتجات الطاقة  Energy	Green-eة حاله للفترة األصلیة. إذا خسرت الشركة شھاد

المتجددة ألي سبب من األسباب، فسیتم سحب التنازالت الممنوحة للمنشآت بناًء على عقود تلك 
 .Energy	Green-eالشركة أو ملكیتھا اعتباًرا من تاريخ انتھاء شھادة 

 
 
VI.  المعايیر اإلقلیمیة الحالیة 
 

A.  األمريكیةكندا والواليات المتحدة 
 

قواعد الشھادات لمنتجات الطاقة المتجددة المعدة لالستخدام  Energy	Green-eتحدد المعايیر الوطنیة لـ 
من قبل مستھلكي الكھرباء في جمیع أنحاء كندا والواليات المتحدة األمريكیة.  تعد بعض مناطق 

المعیار أيًضا.  يتوفر ھذا المستند  المكسیك الواقعة على الحدود مع الواليات المتحدة مؤھلة بموجب ھذا
  e.org/getcert_re_stan.shtml-http://greenمن خالل االرتباط:  e-Greenعبر الموقع اإللكتروني لـ 

 
 
VII. كیفیة التقديم للمعايیر اإلقلیمیة 
 

م أو شراء الطاقة المتجددة المعتمدة في منطقة غیر مغطاة أو يجب على الكیانات الراغبة في تقدي
	Green-eمضمنة في المعايیر اإلقلیمیة الحالیة، مراجعة تفاصیل الطلب على الموقع اإللكتروني لـ 

Energy  :من خالل االرتباطe.org/framework-www.green  
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على تطوير المعايیر اإلقلیمیة سوف يراعي عدة عوامل، بما في ذلك إذا كانت البنیة  CRSعزم  إن
األساسیة السوقیة والتنظیمیة ذات الصلة موجودة لدعم منتجات الطاقة المتجددة االختیارية، وما إذا كان 

ساھمین، وتوفر طلب المنتجات موجوًدا في ھذه المنطقة، ووجود الدعم الفني الكافي، وإشراك الم
 موارد التنمیة لدعم تطوير المعايیر اإلقلیمیة.


