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 التصريحتعليمات لطالب 

 

 ذلك.بيجب االلتزام بتسليم الحد االدنى من مستندات طلب التصريح وال يتم استالم الطلب في حالة عدم االلتزام  .1

 .التصريح وغير مكتوبة بخط اليد طالبة المنشأة باسم ومستندات الطلب مرفقات جميع تكون أن يجب .2

 .التصريحلطلب  المتقدمة المنشأة بخاتم ومختومة معتمدة للجهاز المقدمة المستندات جميع تكون أن يجب .3

 مسئولية 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 الشركة 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

ل وضع فواصل معنونة ومرقمة بين كمع ن المستندات المقدمة إلى الجهاز يتم تقديم البيانات بالترتيب المذكور ببيا .11

 بيان واآلخر.

 www.egyptera.org ال يؤخذ بأي إكسيل مخالف لنماذج اإلكسيل المرفوعة على موقع الجهاز .11
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شبكة توزيع طاقة  في نشاء / التوسعطلب تصريح بإبيان بالمستندات المقدمة إلى الجهاز ل
  كهربائية

 

 
 المستندات المطلوبة

بيان 

 التسليم

استيفاء 

 ومراجعة

Soft 

Copy 

√ 
    )طبقاً لنموذج اإلكسيل المرفق( )يرفق آخر شهادة ترخيص إن وجد(.البيانات األساسية للشركة  1

√ 
    .ةائيصحيفة االستثمار للشركة موضًحا بها نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربأصل  2

√ 
    .ةائيمضافاً إليه نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهرب يالتجار جلالسأصل  3

√ 
    .يةائالبطاقة الضريبية مضافاً إليها نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهرب 4

√ 
    نسخ من سند حيازة األرض المقام عليها المشروع مع تقديم األصل لالطالع عليه. 3 5

√ 
6 

قديم مع تموثق بالشهر العقاري  إن وجد مع الشركات المالكة للشبكةوالتشغيل دارة من سند حيازة الشبكة او عقد اإل نسخ 3 

 األصل لالطالع )في حالة عدم ملكية االرض لطالب التصريح(.
   

 

7 
 أعمالب التصاريح والموافقات الخاصة بالمشروع والتي تصدر عن الجهات المختصةكافة بالحصول على  الشركة اقرار بتعهد 

 (.)طبقاً لنموذج اإلكسيل المرفق طاقة كهربائية توزيع اشتراطات الحصول على تصريح، وااللتزام بكافة للمشروعاإلنشاء 
   

 
8 

)طبقاً لنموذج اإلكسيل  الخاصة بالنزاعات( 7المادة )و بالتنازل ( الخاصة6المادة )أحكام االلتزام بب الشركة اقرار بتعهد

 المرفق(.
   

 
9 

بتعريفة بيع الطاقة الكهربائية الصادرة بقرار وزير الكهرباء  وااللتزام اإللتزام بنماذج العقود النمطية المعتمدة إقرار وتعهد

 )طبقاً لنموذج اإلكسيل المرفق(. والطاقة المتجددة والكتب الدورية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن
   

 البيانات الفنية 

√ 
    )طبقاً لنموذج اإلكسيل المرفق(.لبيانات األساسية للمشروع ا 11

√ 
11 

نية للربط الفموافقة شركة التوزيع / اإلنتاج المرخص لها أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء على الربط بالشبكة، أو الدراسة 

 نسخ من عقد التوريد( 3. )أو نتاج أو الشركة المصرية لنقل الكهرباءمع شبكة التوزيع / محطة اإل
   

√ 
    )طبقاً لنموذج اإلكسيل المرفق(.   لمشروع وجدول زمني ألعمال انشاء المشروعل تفصيلي وصف  12

 
    .)طبقاً لنموذج اإلكسيل المرفق( بأعداد المشتركين المتوقع توريد الطاقة الكهربائية لهمدراسة   13

    .للمشروع ومات الهندسيةالرس 14 √

 البيانات المالية 

√ 
    )طبقاً لنموذج اإلكسيل المرفق(. الجدوى الخاصة بالمشروعدراسة  15

 
    ( ، مرفق بها المطالبة الصادرة من الجهاز.swift) مقابل دراسة طلب التصريحبقيمة التحويل البنكي  16

 
    ( ، مرفق بها المطالبة الصادرة من الجهاز.swift)  رسوم التصريحبقيمة لتحويل البنكي  17

 
 ة الكترونية من جميع المستندات والبيانات المطلوبةخبتقديم نس االلتزام

 
 

 االستيفاء:التسليم / تاريخ                                      المستلم:                             :     التصريح طالبة الجهة اسم       

 

  وصدور قرار من مجلس اإلدارة  والعرض على مجلس إدارة الجهاز،بيان االستتم  ال يعني منح ي  ق  بالتصتريح قبا االستتي اء
 بالموافقة على منح التصريح.

 (√.الحد األدنى من المستندات المطلوبة   ) 


