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 تعليمات لطالب الرتخيص
 

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

 الجهاز. مع والتعامل الطلب عن متابعة
 .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

مع وضع فواصل معنونة ومرقمة بين كل ن المستندات المقدمة إلى الجهاز يتم تقديم البيانات بالترتيب المذكور ببيا .10
 بيان واآلخر.

 www.egyptera.orgال يؤخذ بأي إكسيل مخالف لنماذج اإلكسيل المرفوعة على موقع الجهاز  .11
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 الطاقة الكهربائية للمرة األوىل توزيعبيان باملستندات املقدمة إىل اجلهاز احلصول على ترخيص مزاولة نشاط 
بيان  المستندات المطلوبة 

 التسليم
مراجعة 
 واستيفاء

Soft 
Copy 

    .(المرفق نموذج بيانات طالب الترخيص في ملف اإلكسيل)بائية طاقة كهر  توزيعبيانات طالب ترخيص مزاولة نشاط  1 √
    .صورة التصريح الصادر عن الجهاز )أو تجديد التصريح إن وجد( 2 
    توزيع وبيع الطاقة الكهربائية.نشاط  مضافًا اليها صحيفة االستثمار للشركة أصل  3 √
    .ةائيالطاقة الكهربتوزيع وبيع مضافًا إليها نشاط  السارية ي التجار  جلالسأصل شهادة  4 √
    .يةائالطاقة الكهربوبيع  توزيعالبطاقة الضريبية مضافًا إليها نشاط  5 √
    نسختين من سند حيازة األرض المقام عليها المشروع  او ما يثبت حقه في استخدمها )مع تقديم األصل لالطالع عليه(. 6 √
    .الهيكل التنظيمي للشركة واالختصاصات 7 
    .والسيرة الذاتية للقائمين على اإلدارةالتوزيع )إن ةجد( نشاط سابقة الخبرة في مجال  8 
    تي تصدر عن الجهات المختصة.ال الخاصة باإلنشاءات كافة التراخيصصورة من  9 
    الكهرباء التي تقوم بتغذية المشروع )مع تقديم األصل للمضاهاه( توريد الطاقة الكهربية بين طالب الترخيص وشركة التوزيع التابع لها أو الشركة المصرية لنقلنسختين من عقد  10 √
    )مع تقديم األصل للمضاهاة(.في حالة عدم ملكية االرض لطالب الترخيص موثق بالشهر العقاري نسختين من عقد اإلدارة والتشغيل بين الشركة مالكة المشروع والشركة طالبة الترخيص  11 √
، (وفي حالة إضافة بنود أخرى لنموذج العقد يتراءى لطالب الترخيص أهميتها يجب أن تتم الموافقة عليها من الجهاز أوال  (من الجهاز اإللتزام بنماذج العقود النمطية المعتمدة إقرار وتعهد 12 √

    )طبقًا لنموذج اإلكسيل المرفق(. بتعريفة بيع الطاقة الكهربائية الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والكتب الدورية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن االلتزام إقرار وتعهدو 
    )طبقًا لنموذج اإلكسيل المرفق(. بيان مراكز خدمة العمالء للمستهلكين 13 
    .نماذج فواتير أو إيصاالت على حسب نوعية العدادات المستخدمة بالمشروع  14 √
 البيانات الفنية 

    )طبقًا لنموذج اإلكسيل المرفق(. للمشروعلبيانات األساسية ا 15 √
    المشروع )طبقًا لنموذج اإلكسيل المرفق(.وبيان بإجمالي مساحات وحدات  وصف للمشروع أساس الترخيص، 16 √
    بيان بمحطات المحوالت )طبقًا لنموذج اإلكسيل المرفق(. 17 √
    )طبقًا لنموذج اإلكسيل المرفق(. الطلبات والتوقيتات المستهدفة لتنفيذ الخدمات للمستهلكين 18 
    (.استيفاء الجدول المرفق في ملف اإلكسيليتم )البيانات المجمعة لتقرير تقييم األداء الفني  19 
√ 

20 

 :مشروع معتمدة من نقابة المهندسينلالهندسية لالرسومات 

 الجغرافية موقع عليها مواقع محطات المحوالت المغذية لشبكة التوزيع معتمدة من نقابة المهندسين مجموعة الخرائط. 

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

  مسارات شبكة الجهود المنخفضة معتمدة من نقابة المهندسين. 

 لجميع محوالت المشروع معتمدة من نقابة المهندسين وخطي تخطيطي رسم. 

   

    مشروع ُمصدق عليها من هيئة المساحة المصرية.خريطة معتمدة موضح عليها النطاق الجغرافي لكل  21 
 البيانات المالية 
√ 22 

العمر  - التحليل الفني والمالي ألداء المنشأة -التكاليف الرأسمالية ومصادر ونوع تمويل النشاط )دراسة الجدوى الفنية والمالية النهائية للمشروع وتشمل على سبيل المثال ال الحصر 
    )طبقًا لنموذج اإلكسيل المرفق( (دراسة عن تكلفة الخدمة - طريقة المحاسبة - للمنشأةاالفتراضي 

    بيان تفصيلي باآلالت والمعدات وجميع األصول الثابتة. 23 
    .النظام المحاسبي المتبع واألساس الذي تتم عليه المحاسبة 24 
    .حالة تعدد أنشطة الشركة المعتمدة فيالقوائم المالية  25 √
    .(بيان الطاقات بملف اإلكسيل المرفق)قيمتها المالية و  شراؤهاالمتوقع  الطاقاتبيان كمية  26 √
    مرفق به المطالبة الصادرة من الجهاز.( ، Swift) مقابل دراسة طلب الترخيصلتحويل البنكي لقيمة ا 27 
    مرفق به المطالبة الصادرة من الجهاز. ( ،Swift) مقابل الترخيص ةقيملتحويل البنكي لا 28 
 االلتزام بتقديم نسخة الكترونية من جميع المستندات والبيانات المطلوبة  

 

 االستيفاء: تاريخ                                                                                   المستلم:                                                            تجديد الترخيص:      طالبة الجهة اسم       

 منح الترخيص. بيان االستالم ال يعني منح أي حق بالترخيص قبل االستيفاء والعرض على مجلس إدارة الجهاز، وصدور قرار من مجلس اإلدارة بالموافقة على 

    )√(من المستندات المطلوبة. حد األدنىال 


