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 التصريحتعليمات لطالب 
 

 االلتزام بذلك.يجب االلتزام بتسليم الحد االدنى من مستندات طلب التصريح وال يتم استالم الطلب في حالة عدم  .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

مع وضع فواصل معنونة ومرقمة بين ن 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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  شبكة توزيع طاقة كهربائية يف نشاء / التوسعطلب جتديد تصريح بإبيان باملستندات املقدمة إىل اجلهاز ل
 

 
بيان  المستندات المطلوبة

 التسليم
استيفاء 
 ومراجعة

Soft 
Copy 

√ 
    )طبقًا لنموذج اإلكسيل المرفق(.البيانات األساسية للشركة  1

    صورة التصريح الصادر من الجهاز.  2 
√ 

 )طبقًا لنموذج اإلكسيل المرفق(، عند طلب الحصول على التصريحباستمرار سريان كافة المستندات المقدمة إقرار  3
    وفي حالة وجود أي تغيير بالمستندات المقدمة للتصريح يرفق التعديالت. 

√ 
    تحديث للجدول الزمني المقدم بالتصريح. 4

√ 
    تقرير تفصيلي بما تم إنجازه خالل الفترة السابقة للتصريح.  5

    ( ، مرفق بها المطالبة الصادرة من الجهاز.swift) التصريحتجديد  مقابلسداد  بقيمةلتحويل البنكي ا 6 

 ة الكترونية من جميع المستندات والبيانات المطلوبةخااللتزام بتقديم نس 
 
 

                       :     التصريح تجديد طالبة الجهة اسم

                                             المستلم:

 االستيفاء: تاريخ

 

  صدور قرار ستيفاء والعرض على جملس إدارة اجلهاز، و صريح قبل اال ستالم ال يعني منح أي حق بالت بيان اال
 من جملس اإلدارة باملوافقة على منح التصريح.

 (√   ).احلد األدنى من املستندات املطلوبة 


