الطاقة الشمسية
للمساكن المتعددة
العائالت والميسورة
السعر

كيف ستتغير
فاتورة المرافق لديك؟

ما عليك معرفته:

ً
مباشرة
سيتم استخدام قياس صافي الطاقة االفتراضية ( )Virtual Net Energy Metering) (VNEMلتطبيق األرصدة
عىل فاتورة المرافق الخاصة بك .قياس صافي الطاقة االفتراضية ( )Virtual Net Energy Metering) (VNEMهي عملية
إعداد فواتير تسمح لنظام ألواح شمسية بتقسيم أرصدة الفواتير بين العديد من األسر المستأجرة والمناطق المشتركة.
يتطلب برنامج  SOMAHأن يحصل المستأجرون عىل ما ال يقل عن  51%من اعتمادات الطاقة الشمسية من كل مشروع
.SOMAH
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قياس صافي الطاقة االفتراضية ( )Virtual Net Energy Metering) (VNEMيتت ّبع
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الكهرباء التي يُولّدها نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المبنى لديك

يتم إرسال الكهرباء إىل الشبكة الكهربائية وقياسها بواسطة عداد الطاقة الشمسية

		الشبكة الكهربائية هي الشبكة التي تُديرها شركة  SCEوالتي توفر الكهرباء
للمنازل ،والشركات ،والمستخدمين اآلخرين.
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يتم قياس الكهرباء التي تستهلكها في المنزل بواسطة عداد الكهرباء لديك

4

مما يؤدي إىل خفض فاتورتك الشهرية
ستقوم شركة  SCEبإضافة األرصدة المخصصة ألسرتكّ ،

هل لديك أسئلة حول SOMAH؟

الخط الساخن للمستأجرين800-843-9728 :

تتم إدارة  SOMAHمن قِبل فريق إدارة برنامج  SOMAHتحت رعاية لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا .حقوق النشر © لعام  2018مملوكة لـ
 .California Public Utilities Commissionجميع الحقوق محفوظة.

كيف ستتغير
فاتورة المرافق لديك؟

الطاقة الشمسية
للمساكن
المتعددة العائالت
والميسورة السعر

ما عليك معرفته بشأن فاتورة المرافق الجديدة لديك

من المهم أن تُدرك كيف تؤثر الطاقة الشمسية في المبنى لديك عىل فاتورة المرافق لديك .ستكون هناك تغييرات في
شكل فاتورتك وكيفية حسابها.

ما األنواع المختلفة لهياكل أسعار المرافق؟
سيتم حساب فاتورتك بنا ًء عىل أحد هيكليتين مختلفتين لألسعار :الشرائح ووقت االستخدام (.)time-of-use) (TOU
تتم معاملتك حال ًيا األرجح بنظام عىل تسعير الشرائح ،ولكن مع االنتقال إىل الطاقة الشمسية ،قد يتم نقلك إىل
نظام التسعير بوقت االستخدام.

وقت االستخدام ()time-of-use) (TOU

تسعير متدرج
يتم حساب فاتورتك بشرائح أو مستويات مختلفة.
تحتوي كل شريحة عىل عدد محدد من وحدات الكهرباء
(كيلوواط في الساعة) التي يمكنك استخدامها .عند
استخدام جميع وحدات الكهرباء في شريحة ما ،يتم
تصعيدك إىل الشريحة التالية .عندما تنتقل من شريحة
ً
عادة ما توجد شريحتين
إىل شريحة أعىل ،ستدفع أكثر.
إىل أربع شرائح في فاتورة المرافق الخاصة بك.

يوفر نظام وقت االستخدام أسعا ًرا مختلفة في أوقات
مختلفة .وهذا يعني أن سعر كل وحدة من الكهرباء
(كيلوواط في الساعة) سيختلف بنا ًء عىل الوقت من
اليوم الذي يتم فيه االستهالك .يوجد في نظام وقت
االستخدام ( )time-of-use) (TOUساعات ذروة،
وساعات خارج الذروة وتكون أسعار الكهرباء أعىل أثناء
ساعات الذروة.
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الساعات الخارجة
بشدة عن الذروة

الساعات خارج
الذروة

الصباح الباكر منتصف اليوم

نظام وقت االستخدام ( )time-of-use) (TOUوSOMAH

الساعات خارج

ساعات الذروة

الذروة

بعد الظهيرة

المساء

بمجرد تركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية وعمله ،قد تُح ّولك شركة  SCEإىل نظام أسعار وقت االستخدام
( .)time-of-use) (TOUويمكنك اختيار استخدام خطة أسعار متدرجة بدال ً من ذلك إذا كنت تفضل ذلك .للمزيد من
المعلومات عن أسعار نظام وقت االستخدام ( )time-of-use) (TOUواألسعار القياسية الذي تُقدّمها شركة  ،SCEاتصل
بالشركة عىل الرقم .800-655-4555

هل لديك أسئلة حول SOMAH؟

CalSOMAH.org/tenants

الخط الساخن للمستأجرين800-843-9728 :

contact@calsomah.org
تتم إدارة  SOMAHمن قِبل فريق إدارة برنامج  SOMAHتحت رعاية لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا .حقوق النشر © لعام  2018مملوكة لـ
 .California Public Utilities Commissionجميع الحقوق محفوظة.

