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طلب تجديد ترخيص مزاولة نشاط
توزيع طاقة كهربائية
لشركات مر على ترخيصها خمس سنوات

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.
مقر الجهاز
العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.
طلب الحصول على سريان ترخيص مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربية 2222

الموقع االلكتروني www.egyptera.org :
الهاتف  22/27221213:ـــ الفاكس22/27221281-27221282 :
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بيان بالمستندات المقدمة إلى الجهاز عن العام المالي 2222

أستالم

المستندات المطلوب تقديمها

مراجعه

استيفاء

Soft copy
أستيفاء
ومراجعة

.1

بيانات طالب ترخيص مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربائية.

.2

نماذج البيانات المطلوبة (تمأل بشيت االكسيل المرفق).

.3

جدول البيانات المجمعة لتقييم األداء الفني (يملئ بشيت اإلكسيل المرفق)

.4

نماذج البيانات المالية (تمأل بشيت االكسيل المرفق)

.5

القوائم المالية النهائية للعام المالي 1029بعد اعتمادها من مراقب الحسابات ،المرفقات واإلفصاحات المتممة
للقوائم المالية المعتمدة ،تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية والرد عليه.

.6

مستندات الشركة المتقدمة لتجديد الترخيص:
أ .أصل صحيفة االستثمار الخاصة بالشركة مضافا ً إليها نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية في حال وجود أي تغيير.
(وفي حالة عدم وجود اية تغيير يتم تقديم اقرار بذلك)
ب .أصل شهادة السجل التجاري السارية مضافا ً إليها نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية في حال وجود أي تغيير بها (وفي حالة عدم
وجود اية تغيير يتم تقديم اقرار بذلك).
ت .البطاقة الضريبية مضافا ً إليها نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية (في حالة عدم وجود اية تغيير يتم تقديم اقرار بذلك).
ث .الهيكل التنظيمي للشركة واختصاصاته

.7

عقد توريد الطاقة الكهربائية بين الشركة المرخصة طالبة التجديد وشركة التوزيع التابع لها او الشركة المصرية لنقل الكهرباء بأي
تعديالت تطرأ عليه.

.8

الرسومات الهندسية للمشروع الموضح بها محوالت التوزيع ومسارات الجهد المنخفض ومسارات الجهد المتوسط والرسم
التخطيطي والخطي للمحوالت في حالة أي تغيير يطرأ بالمشروع( ،وفي حالة عدم وجود أي تغيير يتم تقديم إقرار بذلك).

.9

عقود مع المستهلكين لعدد ثالثة عقود مختلفين على االقل لكل نشاط بالمشروع مرفق بكل عقد عدد  5فواتير مختلفة  /أو
 5صور ضوئية إليصاالت السداد في حالة استخدام عدادات  Prepaidوذلك لكل مشروع على حدي.

.11

موقف جميع عقود اإلدارة المبرمة لجميع المشاريع المرخص بمزاولة النشاط بها في حالة وجود أي تغيير (وفي حالة عدم وجود اي
تغيير يتم تقديم اقرار بذلك)

.11

صورة من سند حيازة االرض المقام عليها المشروع ويباشر عليها نشاط توزيع الكهرباء في حالة وجود أي تغيير بملكية المشروع( ،وفي
حالة عدم وجود اي تغيير يتم تقديم اقرار بذلك)

.12

خطاب ببيان كمية الطاقة المشتراه فعليا ً لعام  1029والقيمة المالية الفعلية المشتراه بها وفقا ً لميزانية
الشركة المعتمدة ،وكذلك كمية الطاقة المتوقع شراؤها لعام  1010والقيمة المالية المتوقع شراء
الطاقة بها.

.13

إيصال سداد قيمة مقابل دراسة طلب الترخيص لعام .1010

.14

إيصال سداد قيمة رسم تجديد الترخيص لعام .1010

●
●

بتاريخ:

يرجى العلم بضرورة ملئ جميع الشيتات الموجودة بداخل كل اكسيل مرفق بالطلب.
آلبد من تقديم كافة البيانات باالكسيل كاملة وصحيحة مرفق معه نسخة ورقية مختومة بخاتم الشركة طالبة الترخيص.

إسم الجهة طالبة الترخيص :

المستلم :

تاريخ االستالم:

مالحظات بيان المراجعة:

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.
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تعليمات
 .1جميع مرفقات ومستندات طلب الترخيص يجب أن تكون باسم المنشأة طالبة الترخيص.
 .2جميع المستندات المقدمة للجهاز يجب أن تكون معتمدة ومختومة بخاتم المنشأة المتقدمة لطلب الترخيص وعلى الورق
الخاص بها.
 .3يمثل الشركة في تقديم المستندات شخص مفوض له بذلك وعلى دراية كاملة بالمشروع ويكون مسئوالً مسئولية كاملة عن
متابعة الطلب والتعامل مع الجهاز.
 .4تسلم جميع الطلبات باليد وألحد المسئولين عن التراخيص وال يأخذ بغير ذلك.
 .5ال يتم استالم أي بيان غير كامل بالمعلومات المطلوبة.
 .6يتم استالم المطالبة باليد من الجهاز وذلك بعد تسليم خطاب الطاقات بفترة ال تقل عن عشرة أيام والجهاز غير مسئول عن
تأخركم في االستالم.
 .7استيفاء البيانات ال يعنى صحة ما ورد فيها أو اعتماد الجهاز لها ،وللجهاز الحق في الرجوع على الشركة في حالة إن تبين
عدم دقة البيانات المقدمة.
 .8لن يتم استالم أي مستند رسمي بدون االطالع على أصل المستند وقت التسليم.
 .9لن يتم استالم ميزانية الشركة إال بعد التأكد من فصل نشاط توزيع الطاقة الكهربائية بالميزانية عن أنشطة الشركة
األخرى أو تقديم ميزانية منفصلة تخص نشاط توزيع الطاقة الكهربائية فقط.
 .11يجب أن تتضمن أي فاتورة او إيصال صادر على االتي:
أسم الشركة المرخصة -أسم المستهلك -كمية الطاقة المستهلكة (أو المتوقع استهالكها في حالة العدادات مسبقة الدفع) -قيمة
الطاقة المستهلكة (أو المتوقع استهالكها في حالة العدادات مسبقة الدفع) ،التاريخ ،رقم الترخيص الصادر للشركة.

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.
مقر الجهاز
العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.
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موقف طالب تجديد الترخيص

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

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

رقم الطلب

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

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

تاريخ بدء تقديم الطلب
موقف الشركة حتى تاريخه :مستكمل  /مستوفي /غير
مستكمل  /غير مستوفي الطلب.
تاريخ استيفاء طالب تجديد الترخيص لمستندات الطلب.
تاريخ اعتماد الجهاز للطلب

خاتم
الجهاز بإستالم
المستندات
اسم الجهة طالبة تجديد الترخيص

:

اسم وتوقيع ممثل طالب تجديد الترخيص :

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.
مقر الجهاز
العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.
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مرفق رقم ()1
بيانات طالب ترخيص مزاولة نشاط
توزيع طاقة كهربائية للعام المالي 2222
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 اإللكترونى

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

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

 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد  -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر.
مقر الجهاز
العنوان البريدي  :ص.ب  11مكتب بريد بانوراما أكتوبر  – 17الرقم البريدي 11811شارع صالح سالم.
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