جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وحماية المستهلك

Egyptian Electric Utility
and Consumer Protection
Regulatory Agency

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط
إنتاج طاقة كهربية

مقر الجهاز

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :

العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.

الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية

صفحة  1من 12

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وحماية المستهلك

Egyptian Electric Utility
and Consumer Protection
Regulatory Agency

بيان بالمستندات المقدمة إلى الجهاز للمرة األولى
بيان التسليم
( )أو ()

المستندات المطلوب تقديمها
.1

بيانات طالب ترخيص مزاولة نشاط انتاج طاقة كهربية.

.2

مرفقات لترخيص االنتاج وتشتمل اآلتي:

1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2

البيانات األساسية لمحطات اإلنتاج.
قدرات وإنتاج واستهالك محطات اإلنتاج.
مؤشرات األداء و التشغيل.
رسم تخطيطي وخطي لمحطات اإلنتاج.
مخطط السريان والحرارة للمحطة (ال تنطبق على وحدات الديزل).
البيانات البيئية.
بيان بالعقود مع المستهلكين والمرخص لهم اآلخرين.

 .3مستندات الشركة المتقدمة للترخيص:

1-3
2-3
3-3
4-3
5-3

أصل صحيفة االستثمار الخاصة بالشركة مضافا ً إليها نشاط انتاج وبيع الطاقة الكهربية.
أصل شهادة السجل التجاري السارية مضافا ً إليها نشاط انتاج وبيع الطاقة الكهربية.
البطاقة الضريبية مضافا ً إليها نشاط انتاج وبيع الطاقة الكهربية.
الهيكل التنظيمي للشركة واالختصاصات.
النظام المحاسبي المتبع واألساس الذي تتم عليه المحاسبة.

.4

خرائط المنطقة المراد مزاولة النشاط بها موقع النشاط عليها.
وصف للمشروع اساس الترخيص.

.6

بيان بكمية الطاقة المتوقع إنتاجها.

.7

دراسة الجدوى الفنية والمالية للنشاط وتشمل على سبيل المثال ال الحصر:

.5







التكاليف الرأسمالية ومصادر ونوع تمويل النشاط.
التحليل الفني والمالي ألداء المنشأة.
العمر االفتراضي للمنشأة.
طريقة المحاسبة.
دراسة عن تكلفة الخدمة .

.8

الرسومات الهندسية للمشروع معتمدة من نقابة المهندسين.

.9

كافة التراخيص المطلوبة من الجهات األخرى لإلطالع عليها.

 .01الميزانية المعتمدة وتقرير مراقب الحسابات في حالة الشركة متعددة األنشطة.
 .00جواب باالسعار بيع داخل النطا
 .02العقود مع المستهلكين والمرخص لهم اآلخرين على أن يتم االلتزام بنموذج العقد (المرفق) وفي حالة اضافة بنود اخرى لنموذج
العقد يتراءى لطالب الترخيص اهميتها يجب ان تتم الموافقة عليها من الجهاز أوالا.
 .03موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة األثر البيئي الخاصة بالمشروع.
 .04سابقة الخبرة في مجال النشاط والسيرة الذاتية للقائمين على اإلدارة.
 .05وصف لألرض والمباني التي سيباشر عليها النشاط وصورة من سند حيازتها أو ما يثبت حقه في استخدامها مع تقديم األصل
للمضاهاة عند الطلب.
 .06إيصال سداد قيمة مقابل دراسة طلب الترخيص.
 .07إيصال سداد قيمة مقابل الترخيص.

المستلم

:

تاريخ االستالم :

مقر الجهاز

أسم الجهة طالبة الترخيص
/

/

22

:

أسم وتوقيع ممثل طالب سريان الترخيص :

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.

خاتم
الجهاز باستالم
المستندات

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :

العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.

الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية

صفحة  2من 12
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تعليمات
 -1جميع مرفقات ومستندات طلب الترخيص يجب أن تكون باسم المنشأة طالبة الترخيص.
 -2جميع المستندات المقدمة للجهاز يجب أن تكون مختومة بخاتم المنشأة المتقدمة لطلب الترخيص وعلى الورق الخاص بها.
 -3مواعيد تقديم مستندات طلب الترخيص بالجهاز يومي األثنين واألربعاء من كل أسبوع.
 -4يمثل الشركة فى تقديم المستندات شخص مفوض له بذلك وعلى دراية كاملة بالمشروع ويكون مسئوالً مسئولية كاملة عن
متابعة الطلب والتعامل مع الجهاز.
 -5تسلم جميع الطلبات باليد وألحد المسئولين عن التراخيص وال يأخذ بغير ذلك.
 -6ال يتم إستالم اى بيان غير كامل بالمعلومات المطلوبة.
 -7يتم إستالم المطالبة باليد من الجهاز وذلك بعد تسليم خطاب الطاقات بفترة ال تقل عن عشرة أيام والجهاز غير مسئول عن
تأخركم فى اإلستالم.
 -8إستيفاء البيانات ال يعنى صحة ما ورد فيها أو إعتماد الجهاز لها ،وللجهاز الحق فى الرجوع على الشركة فى حالة إن تبين
عدم دقة البيانات المقدمة.

مقر الجهاز

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :

العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.

الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية

صفحة  7من 12
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موقف طالب الترخيص

رقم الطلب .......................................:

التاريخ .............................:

مستلم الطلب .......................................:

الوظيفة .............................:

تاريخ تقديم الطلب
تاريخ استكمال طالب الترخيص للمستندات الفنية.
تاريخ استكمال طالب الترخيص للمستندات المالية
تاريخ استكمال طالب الترخيص لمستندات الطلب
تاريخ اعتماد الجهاز للطلب

خاتم
الجهاز بإستالم
المستندات
اسم الجهة طالبة الترخيص

:

اسم وتوقيع ممثل طالب الترخيص :

مقر الجهاز

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :

العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.

الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية

صفحة  2من 12
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مرفق رقم ()0

بيانات طالب ترخيص مزاولة نشاط
إنتاج طاقة كهربية
اسم الشركة

.............................................................. :

رئيس مجلس اإلدارة

............................................................... :

العضو المنتدب

............................................................... :

اسم الممثل القانوني للشركة

............................................................... :

الشكل القانوني للشركة

……....................................................... :

عنوان المقر الرئيسي للشركة

…………................................................ :

رقم التليفون

.….......................................................... :

رقم الفاكس

.….......................................................... :

البريد اإللكتروني

……….................................................... :

الموقع االلكترونى

……….................................................... :

رقم القيد في السجل التجاري وتاريخه

.……………………............................... :

اسم المفوض للتعامل مع الجهاز

............................................................... :

رقم تليفون المفوض للتعامل مع الجهاز

............................................................... :

توقيع الممثل القانوني

توقيع رئيس مجلس اإلدارة
أو العضو المنتدب

....................

....................

خاتم
الشركة

مقر الجهاز

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :

العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.

الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية
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مرفق رقم ()2
( )0-2البيانات األساسية لمحطات اإلنتاج

اسم المحطة

نوع المحطة*

عدد الوحدات

إجمالي القدرة

وقدره كل وحده

االسمية

(ميجاوات)

(ميجاوات)

نوع الوقود
المستخدم**

تاريخ اإلنشاء

*

بخارية
مركبه
غازيه
رياح
شمس حرارية
مائية
آخرى

**

مقر الجهاز

في حاله المحطة غير الحرارية تترك الخانة فارغة

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :

العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.

الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية

صفحة  6من 12
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( )2-2قدرات وإنتاج واستهالك محطات اإلنتاج
الطاقة المنتجة

ج.و.س

اسم المحطة

نسبة
الطاقة المنتجة
إلى
الطاقة المرسلة

الطاقة المرسلة
*
ج.و.س

معدل استهالك
()1
الوقود

جم /ك.و.س

أقصى حمل

م.و

معامل
()2
الحمل
%

محطة (أ)
وحدة()1
وحدة()2
إجمالي المحطة

( )1معدل استهالك الوقود = ( جم  /ك.و.س منتجة) (و في حالة المحطات المائية = (م 3مياه /ك.و.س منتجة))
الحمل المتوسط
%

( ) 2معامل الحمل =
أقصي حمل
الحمل المتوسط

%

( )3معامل السعة =
القدرة االسمية

الطاقة المنتجة سنويا ً * 111

الطاقة المنتجة
( ) 4الجودة للمحطات الحرارية =

%

( والجودة للمحطات المائية =

كمية الوقود × القيمة الحرارية للوقود

)%
السريان السنوي * متوسط فرق ارتفاع المياه

ج.و.س = جيجا وات ساعة.
ك.و.س = كيلو وات ساعة.
م.و = ميجا وات
مقر الجهاز

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :

العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.

الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية

صفحة  1من 12

معامل
()3
السعة
%

الجودة
%

() 4

نسبة
ثمن الطاقة
إلى
تكلفة الطاقة
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( )3-2مؤشرات األداء و التشغيل

اسم الوحدة

عدد العاملين
فني

إداري

عدد مرات
اإلتاحيه()0
الخروج
اإلجباري من
%
الخدمة
محطة (أ)

عدد مرات
الخروج
اإلجمالي من
الخدمة

عدد ساعات
الخروج من
الخدمة سنويا ا

متوسط مدة
الخروج من
الخدمة

وحدة
وحدة
إجمالي
محطة (ب)
وحدة
وحدة
إجمالي
الخ...

عدد ساعات التشغيل  +عدد ساعات اإليقاف في االحتياطي الفعال
%

( )1اإلتاحيه =
عدد ساعات السنة ( 8761ساعة)

مقر الجهاز

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :

العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.

الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية

صفحة  8من 12
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( )4-2رسم تخطيطي وخطي لمحطات اإلنتاج

اسم المحطة :ــــــــــــــــــــــــــ

ترفق الرسومات التخطيطية والخطية لكل محطة بهذه الورقة

مقر الجهاز

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :

العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.

الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية

صفحة  9من 12
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( )5-2مخطط السريان والحرارة للمحطة
اسم المحطة__________ :

ترفق مخططات السريان والحرارة لكل محطة بهذه الورقة

مقر الجهاز

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :

العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.

الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية

صفحة  12من 12
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( )6-2البيانات البيئية
مواصفات التصرفات السائلة
البيان
درجة الحرارة

القيمة

الوحدة
C°

األس الهيدروجيني
اللون
األكسجين الحيوي الممتص

ملليجرام  /لتر

األكسجين المستهلك كيماويا ً

ملليجرام  /لتر

مجموع المواد الصلبة الذائبة

ملليجرام  /لتر

المواد العالقة

ملليجرام  /لتر

العكارة

مقر الجهاز

NTU

الهيدروكربونات من أصل بترولي

ملليجرام  /لتر

النحاس

ملليجرام  /لتر

الحديد

ملليجرام  /لتر

النيكل

ملليجرام  /لتر

الرصاص

ملليجرام  /لتر

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :

العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.

الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية

صفحة  11من 12
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مواصفات التصرفات الغازية
البيان

مقر الجهاز

الوحدة

 -أول أكسيد الكربون

مجم /م3

 -ثاني أكسيد الكبريت

مجم /م3

 -أكاسيد نيتروجين

مجم /م3

 -الجسيمات الكلية العالقة

مجم /م3

 -مركبات عضوية

مجم /م3

 -رصاص

مجم /م3

 -زئبق

مجم /م3

 -زرنيخ

مجم /م3

 -عناصر ثقيلة

مجم /م3

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.

القيمة

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :

العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.

الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية

صفحة  12من 12

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وحماية المستهلك

Egyptian Electric Utility
and Consumer Protection
Regulatory Agency

(  )7-2العقود مع المستهلكين والمرخص لهم اآلخرين
يرفق نموذج من العقود المقترحة طبقا ا لتصنيف المستهلكين والمرخص لهم اآلخرين.
رقم
العقد

الطرف اآلخر

نوع العقد

حالة العقد

) شراء /بيع /آخر(

)التنفيذ /التفاوض /آخر(

مدة العقد

السعر

كمية الطاقة
المتعاقد عليها

مالحظات

1

2
3
4

يمكن استخدام جداول منفصلة إليضاح السعر طبقا ً لنوع العقد.
مقر الجهاز

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :

العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.

الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية

صفحة  17من 12

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وحماية المستهلك

Egyptian Electric Utility
and Consumer Protection
Regulatory Agency

وحدات الطاقة وأهم التحويالت المستخدمة
طن بترول مكافئ

مليون وحدة

جيجا كالورى

ميجاوات ساعة

جيجا جول

1

03.93

10

09.11

.3.01

020.0

1

02.0

.3.0

1200

021

9233

1

1210

0213

020.0

9201

02.0

1

920

020.0

0230

02.0

02..

1

حرارة بريطانية

طن زيت خام

=  59..0طن بترول مكافئ

طن غاز طبيعي

=  19111طن بترول مكافئ

طن بوتاجاز

=  191.0طن بترول مكافئ

طن مازوت

=  59...طن بترول مكافئ

طن كيروسين

=  195.1طن بترول مكافئ

طن بنزين

=  19151طن بترول مكافئ

طن سوالر

=  19511طن بترول مكافئ

طن بترول

=  .91برميل بترول

طن فحم

=  591.طن بترول مكافئ

ك.و.س( .مائي)

=  .1.92بترول مكافئ (لعام  )1.../1...و (..1لعام ).555/1...

برميل مكافئ غاز طبيعي =  0555قدم مكعب غاز طبيعي
طن غاز طبيعي

=  1115م1

متر مكعب غاز طبيعي =  109110قدم مكعب
طن مترى

=  1555كيلو جرام

كيلو

= ألف =K )Kilo( 115

ميجا

= مليون =M )Mega( 115

جيجا

= مليار = بليون = G )Giga( .15

تيرا

= تريليون = T )Tera( 1. 15

مقر الجهاز

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.
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الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :

طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربية

صفحة  12من12

