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 تعليمات لطالب الرتخيص
 

 م بذلك.اللتزااالطلب في حالة عدم يجب االلتزام بتسليم الحد االدنى من مستندات طلب الترخيص وال يتم استالم  .1
 .الترخيص وغير مكتوبة بخط اليد طالبة المنشأة باسم ومستندات الطلب مرفقات جميع تكون  أن يجب .2
 .خيصالتر لطلب  المتقدمة المنشأة بخاتم ومختومة معتمدة للجهاز المقدمة المستندات جميع تكون  أن يجب .3
 سئوليةم مسئوالا  ويكون  بالمشروع كاملة دراية وعلى بذلك له مفوض شخص المستندات تقديم في الشركة يمثل .4

 الجهاز. مع والتعامل الطلب عن متابعة كاملة
 .ذلك بغير يأخذ وال باليد في مقر الجهاز الطلبات جميع تسلم .5
 .المطلوبة بالمعلومات كامل غيرن غير واضح أو بيا أي استالم يتم ال .6
 .الجهاز من باليد المطالبة استالم يتم .7
 حالة في لشركةا إلى الرجوع في الحق وللجهاز لها، الجهاز اعتماد أو فيها ورد ما صحة يعنى ال البيانات استالم .8

 .المقدمة البيانات دقة عدم تبين
 .التسليم وقت المستند أصل على االطالع بدون  رسمي مستند أي استالم يتم لن .9

قمة بين ونة ومر مع وضع فواصل معنن المستندات المقدمة إلى الجهاز يتم تقديم البيانات بالترتيب المذكور ببيا .10
 كل بيان واآلخر.

 www.egyptera.orgال يؤخذ بأي إكسيل مخالف لنماذج اإلكسيل المرفوعة على موقع الجهاز  .11
  

http://www.egyptera.org/
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 ملزاولة نشاط توزيع طاقة كهربائية جديدملشروع  طلب ضم نطاقبيان باملستندات املقدمة إىل اجلهاز ل

بيان  المستندات المطلوبة 
 التسليم

بيان باالستيفاء 
 مراجعةالو 

Soft 
Copy 

√ 
1 

بائية )نموذج بيانات طالب الترخيص في ملف اإلكسيل طاقة كهر  توزيعمزاولة نشاط  ضم نطاق مشروع جديد لترخيصبيانات 
    .المرفق(

    عن الجهاز )أو تجديد التصريح إن وجد(.صورة التصريح الصادر  2 
    .أو ما يثبت حقه في استخدامها )مع تقديم األصل للمضاهاة عند التقديم( ة األرضمن سند حياز  نسختين 3 √
√ 

م ملكية في حالة عد موثق بالشهر العقاري  المشروع والشركة طالبة الترخيصمالكة  ةمع الشركوالتشغيل دارة عقد اإلنسختين من   4
    .)مع تقديم األصل للمضاهاة عند التقديم( االرض لطالب الترخيص

 تقوم بتغذية المشروع التيو شركة النقل أية مع شركة التوزيع ائعقود توريد الطاقة الكهربنسختين من  5 √

    التقديم(.الشركة طالبة الترخيص )مع تقديم األصل للمضاهاة عند  باسمعلى أن يكون هذا العقد 
√ 

6 
قد يتراءى لطالب وفي حالة إضافة بنود أخرى لنموذج الع (من الجهاز اإللتزام بنماذج العقود النمطية المعتمدة إقرار وتعهد

رة بائية الصادقة الكهربتعريفة بيع الطا االلتزام إقرار وتعهد، و(الترخيص أهميتها يجب أن تتم الموافقة عليها من الجهاز أوال 
 لمرفق(.اإلكسيل )طبقاً لنموذج ا بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والكتب الدورية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن

   

    بيان مراكز خدمة العمالء للمستهلكين )طبقاً لنموذج اإلكسيل المرفق(. 7 
    .نماذج فواتير أو إيصاالت على حسب نوعية العدادات المستخدمة بالمشروع 8 √
 البيانات الفنية 

√ 

9 
 )طبقاً لنموذج اإلكسيل المرفق( :وصف تفصيلي للمشروع من حيث

 

   والمساحات والتغذية الكهربائية.ما يحتويه المشروع بالمراحل 

   مساحات وحدات المشروع بإجماليبيان. 

   

    )طبقاً لنموذج االكسيل المرفق(. بيان بجميع محوالت المشروع 10 √
    )طبقاً لنموذج االكسيل( بيانات أساسية للمشروع 11 √

√ 

12 

 :مشروع معتمدة من نقابة المهندسينلالهندسية لالرسومات 
 

 ندسينبة المهالجغرافية موقع عليها مواقع محطات المحوالت المغذية لشبكة التوزيع معتمدة من نقا الخرائط مجموعة. 

   نقابة المهندسين.مسارات شبكة الجهود المتوسطة مبين عليها الجهود المختلفة معتمدة من 

  مسارات شبكة الجهود المنخفضة معتمدة من نقابة المهندسين. 

 جميع محوالت المشروع معتمدة من نقابة المهندسينل وخطي تخطيطي رسم. 

   

    .عليها من هيئة المساحة المصرية مشروع ُمصدقلكل  الجغرافيخريطة معتمدة موضح عليها النطاق  13 
 البيانات المالية 

 جنيه(ألف )اقة بها المتوقع شراء الطولى من الترخيص )مليون ك.و.س( والقيمة المالية األالطاقة المتوقع شراؤها للسنة  إجمالي 14 √
 .)طبقاً لنموذج االكسيل(

   
لتحليل ا -نشاط مويل التدراسة الجدوى الفنية والمالية النهائية للمشروع وتشمل على سبيل المثال ال الحصر )التكاليف الرأسمالية ومصادر ونوع  16 √

    .(طبقاً لنموذج اإلكسيل المرفق)راسة عن تكلفة الخدمة(د - طريقة المحاسبة - العمر االفتراضي للمنشأة - المنشأةالفني والمالي ألداء 
    .(، مرفق بها صورة المطالبة الصادرة من الجهازSwiftضم نطاق مشروع )دراسة طلب بقيمة مقابل التحويل البنكي  17 
    .المطالبة الصادرة من الجهاز(، مرفق بها صورة Swift)ضم النطاق  مقابلبقيمة لتحويل البنكي ا 18 
 ة الكترونية من جميع المستندات والبيانات المطلوبةخااللتزام بتقديم نس 

 

  االستيفاء: اريخت                                            المستلم:                                        : ضم النطاق طالبة الجهة اسم
 

  ال يعني منح أي حق بالتصريح قبل االستيفاء والعرض على جملس إدارة اجلهاز، وصدور قرار من جملس بيان االستالم
 اإلدارة باملوافقة على منح التصريح.

 (√   ).احلد األدنى من املستندات املطلوبة 


