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 بيانات طالب تجديد ترخيص مزاولة

 2023 /2022طاقة كهربية للعام المالي  إنتاج نشاط

 ...................................................................................... :   ركةـــــــم الشـــــــــسإ

 .........................................................: ............................. رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب اسم

 .............................: ......................................................... ــركةللشي ــونـــانـل القـــم الممثـــسإ

 …..........…..................................................................... :  ةـركــي للشـــونـل القانــكــالش

 ………...…..................................................................... : ةـركــي للشــسـيـر الرئــوان المقــــنـع

 ..…................................................................................ :   ونـــفــيـلــتـم الــــرق

 ..…................................................................................ :   ســـــــاكــفـم الــــرق

 …….......….................................................................... : يــــرونــتـكـد اإللــــريـــالبوان ـــنـع

 …….......….................................................................... :  يـــرونـــــتـكـاإلل عــــوقــالم
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 ...………………….......…..................................: .............          ــــــوض          فـمـون الـــفـــيــلـت

 

 توقيع الممثل القانوني

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

 
 خاص بالجهاز: 

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

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

  تاريخ تقديم الطلب

  تاريخ رد الجهاز على طالب الترخيص الستكمال الطلب

  مال طالب الترخيص لمستندات الطلبكتاريخ است

  تاريخ صدور قرار الجهاز بصدد الترخيص

 
 (   )   مرفوض    (  )    مقبول      قرار الجهاز:   

 

توقيع رئيس مجلس اإلدارة 

 أو العضو المنتدب
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 2022/2023بالمستندات المقدمة إلى الجهاز للعام المالي  استالم مبدئي بيان

 المستندات المطلوبة
بيان 
 التسليم

بيان 
 بالمراجعة

استيفاء 
 ومراجعة

Soft 
Copy 

 -اآلتي: وتشمل  اإلنتاجترخيص سريان البيانات الفنية ل

      .لمحطات اإلنتاج األساسية البيانات 1

      ووحدات اإلنتاج. توإنتاج واستهالك الطاقة لمحطا قدرات 2

      بيانات خاصة بمؤشرات األداء والتشغيل لوحدات اإلنتاج. 3

     كمية وقيمة الوقود المستهلك لمحطات اإلنتاج. 4

      الطاقة المباعة من الشركة موزعة على الجهود المختلفة. 5

     الوظيفية.توزيع العمالة على التخصصات  6

     مخطط السريان والحرارة للمحطة. 7

     البيانات البيئية. 8

 -وتشمل اآلتي:  اإلنتاجالبيانات المالية المطلوبة لسريان ترخيص 

1 
عية العمومية في بعد اعتمادها من الجم 2022/2021نسختين من القوائم المالية النهائية للعام المالي 

 .30/6/2022المتممة للقوائم المالية المعتمدة في  تواالفصاحا 30/6/2022
 

   

     تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية والرد عليه. 2

     .2022/2023الموازنة التخطيطية المعتمدة للعام المالي  3

     بيانات خاصة بالمحطات. 4

  اإلنتاج.معايير ومؤشرات األداء المالية المتبعة في شركات  5
 

  

    عن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. ةدراسة تفصيلي 6

     %50 ،%75، %100الكفاءة التصميمية للوحدات، كفاءة الوحدات عند أخر عمرة جسيمة عن األحمال 

هدفة ويتضمن تقرير سنوي عن نشاط الشركة ويتضمن بيانات عن ما تم تحقيقه مقارنة بالخطة المست
 -اآلتي:

    

     2021/2022خطط الصيانة الدورية والوقائية لمهمات ومنشآت اإلنتاج المخطط تنفيذها خالل العام المالي  1

2 
المالي  بيان مقارنة بين خطط الصيانة الدورية والوقائية لمهمات ومنشآت اإلنتاج خالل العام

 وما تم تنفيذه فعلياً خالل العام نفسه. 2021/2022
    

     ومنشآت اإلنتاج.أعمال اإلحالل والتجديد لمهمات  3

     .2022/2023سداد قيمة مقابل تجديد الترخيص طبقاُ لموازنة  لإيصا

 
   اسم الشركة

  المستلم

  تاريخ االستالم

  مالحظات على الطلب 

 

 

ر من مجلس اإلدارة بالموافقة على بيان االستالم ال يعني منح أي حق بالتصريح قبل االستيفاء والعرض على مجلس إدارة الجهاز وصدور قرا

منح التصريح.
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 البيانات األساسية لمحطات اإلنتاج. 1

 تاريخ اإلنشاء
نوع الوقود 

 **المستخدم

إجمالي القدرة االسمية 

 وات( )ميجا

قدره ات وعدد الوحد

 كل وحده

 وات( )ميجا

 اسم المحطة *المحطةنوع 

   
 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 أخرى. /مائية  / شمس حرارية / رياح/  غازيه/  مركبه/  بخارية *

ة.فارغ الخانةتترك  الحراريةغير  المحطةحاله  * في*
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 2021/2022خالل العام المالي محطات اإلنتاج لالطاقة  واستهالك إنتاجقدرات و .2

 اسم المحطة

إجمالي السعة 

 القصوى

 ) م.و (

صافي السعة 

 القصوى

 ) م.و (

الطاقة إجمالي 

 المنتجة

 )ج.و.س(

الطاقة صافى 

 المنتجة

 )ج.و.س(

 الحمل األقصى

 )م.و(

الطاقة المخصصة لمساعدات 

 اإلنتاج

 )للمحطة(

 )ج.و.س(
 الحظاتم

 للمستعمرات للمحطة

         .(...محطة )...

 

 ..(...محطة )..
        

 

 ...(...محطة ).
 

        

 

         الشركة إجمالي
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 تابع

 2021/2022خالل العام المالي  اإلنتاج وحداتالطاقة ل إنتاج واستهالكوقدرات . 2

 اسم المحطة:

 الوحدةاسم 
إجمالي السعة 

 القصوى
 ) م.و (

صافي السعة 
 القصوى
 ) م.و (

الطاقة إجمالي 
 المنتجة

 )ج.و.س(

الطاقة صافى 
 المنتجة

 )ج.و.س(

 الحمل األقصى
 )م.و(

الطاقة المخصصة لمساعدات 
 اإلنتاج

 )للوحدة(
 )ج.و.س(

 كمية الوقود
)جم مازوت 

 معادل(
 نوع الوقود

القيمة الحرارية 
 للوقود

 ) مازوت معادل(
 

 
 مالحظات

 للمستعمرات للوحدة

            (1وحدة )

            (2وحدة )

            (3وحدة )

            المحطة إجمالي
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 2021/2022خالل العام المالي  . بيانات خاصة بمؤشرات األداء والتشغيل لوحدات اإلنتاج3

 المحطة:اسم 

 الوحدةاسم 
سنة بدء 
 التشغيل

 

 عدد سنوات
تشغيل 
 الوحدة
 

عدد مرات 
التشغيل 

 الفعلي للوحدة

عدد محاوالت 
دخول الوحدة 

 للخدمة
 

 زمن الخدمة
 )ساعة(

اإليقاف  زمن
االحتياطي 

 )ساعة(

الخروج  زمن
االضطراري 

 )ساعة(

عدد مرات 
الخروج 

 االضطراري

زمن الخروج 
المبرمج 
 )ساعة(

 مالحظات

 

 (1وحدة )
 

          

 

 (2وحدة )
 

          

 

 (..وحدة )
 

          

 (..وحدة )
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 2021/2022خالل العام المالي  . بيانات خاصة بمؤشرات األداء والتشغيل لوحدات اإلنتاج3

  اسم المحطة :
 

 اسم الوحدة

الزمن المخطط 

لتشغيل الوحدة 

 بسعة منقوصة

 )ساعة(

الزمن الغير المخطط 

لتشغيل الوحدة بسعة 

 منقوصة

 )ساعة(

الزمن االضطراري 

لتشغيل الوحدة بسعة 

 منقوصة

 )ساعة(

عدد ساعات  خروج 

أو إنقاص السعة 

 القصوى للوحدة

عدد مرات  خروج أو 

إنقاص السعة 

 القصوى للوحدة

عدد مرات التشغيل 

االضطراري للوحدة 

 بسعة منقوصة

عدد ساعات 

الخروج 

االضطراري أو 

التشغيل 

االضطراري 

بسعة للوحدة 

 منقوصة

عدد مرات الخروج 

االضطراري أو 

التشغيل االضطراري 

للوحدة بسعة 

 منقوصة

 مالحظات

 

 (1وحدة )

 

         

 

 (2وحدة )

 

         

 

 (..وحدة )

 

         

 (..وحدة )
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 2021/2022خالل العام المالي كمية وقيمة الوقود المستهلك للمحطات  .4

 

 غاز طبيعي 
 سوالر مخصوص سوالر عادي مازوت غاز طبيعي

إجمالي كمية 

)ألف  الوقود

 طن(

إجمالي قيمة 

)ألف  الوقود

 جنيه(

معدل استهالك 

جم/  الوقود

 ك.و.س

متوسط تكلفة 

الوقود قرش/ 

 ك.و.س

 الكمية

)مليون 

 (3م

 القيمة

)ألف 

 جنيه(

 الكمية

)ألف طن 

مازوت 

 معادل(

 القيمة

 )ألف جنيه(

 الكمية

 )ألف طن(

 القيمة

)ألف 

 جنيه(

 الكمية

)ألف طن 

مازوت 

 معادل(

 القيمة

 )ألف جنيه(

 الكمية

)ألف طن 

مازوت 

 معادل(

 القيمة

)ألف 

 جنيه(

               

               

               

               

               

               

               

               إجمالي الشركة

 

 المحطة
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  الطاقة المباعة من الشركة موزعة على الجهود المختلفة . 5

 2021/2022المالي خالل العام 

 الطاقة المباعة من الشركة إلى شركة النقل : 

 كمية الطاقة المرسلة هودجال
 (ك.و.سمليون )

 متوسط السعر ف جنيهلالقيمة باأل
 (قرش/ ك.و.س)

    جهد فائق

    جهد عالي

    جهد متوسط

    جهد منخفض

    إجمالي الطاقة المباعة لشركة النقل

 الطاقة المباعة من الشركة إلى شركة التوزيع : 

كمية الطاقة المرسلة  الجهود
 )مليون ك.و.س(

 القيمة باأللف جنيه
 السعرمتوسط 

 )قرش/ ك.و.س(

    

 

 إجمالي مبيعات الشركة: 
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 توزيع العمالة على التخصصات والمجموعات الوظيفية المختلفة. 6

 العدد التخصصات

  هندسي

  علوم ورياضة

  طبية

  قانوني

  مال وتجارة

  تنمية إدارية

  فنية

  مكتبية

  حرفية

  خدمات معاونة

ني والصحة المهنية والدفاع المداإلدارة العامة للسالمة 
 والحريق

 

  المجموع الكلى

  بدون مرتب وإعارات وتجنيد إجازات

  صافى العمالة
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 البيانات المالية

 2021/2022بيانات خاصة بالمحطات خالل العام المالي  4
 

 

 

 

 

 

 المحطة اسم
 القيمة الدفترية

 )جنيه(
 

 مجمع اإلهالك
 )جنيه(

 اإلهالك السنوي
 )جنيه(
 

إجمالي عدد ساعات 
 التشغيل
 )ساعة(

 إجمالي الطاقة المباعة
 )م.و.س(

 إجمالي اإليرادات
 )جنيه(

 
 (.....) محطة

 
      

 
 (.....) محطة

 
      

 
 (.....) محطة

 
      

 (.....) محطة
 

      

       إجمالي الشركة


