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 قواعد توصيل التغذية الكهربائية
 للمنشآت السكنية بالقرى والمدن

 

 

 تسرا هذه القواعد على التوصيالت الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية بالقرا والمدم . -

 المنشأة السكنية: تحديد مساحة  أولا 

  بقا لمنشأة السكنية شاملة البدرومات والجراجـات والشقــق السكنيـة والمحالت امساحة  تحديديتم  -

 للرخصة .

ا   للمنشأة السكنية : تحديد القدرة التصميمية ثانيا

يتم تحديد القدرة التصميمية للمنشآت السكنية بالقرا والمدم واألحياء الواقعة فى الن اق الجغرافى  -

 -ضحة بالجدول التالى :لشركات التوزيع  بقا للفئات المو

 البيــــان

 القدرة
 (2م011) ك.ف.أ /

 تجارى سكنى

 5 2 القـرى بجميع الشركات

 المـــدن بشركات :

القناة ، شمال الدلتا ، جنوب الدلتا ، البحيرة ، 
 العليا مصر الوس ى ، مصر

4 01 

 المـدن بشركات : 

شمال القاهرة ، جنوب 
 اإلسكندريةالقاهرة ، 

 5 2 الشعبية األحياء

 01 4 أحياء متوس ة

 01 8 أحياء راقية

 

 -يضاف الى هذا الحمال التالية :

 ك. ف. أ.      5*  لمبة المياه الواحدة :                ك. ف. أ.  9* المصعد الواحد : 

 يقدمه المشترك * التكييف المركزا :  بقا لما        ك. ف. أ. للدور الواحد   0.2* انارة سلم العمارة : 
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 * تسخيم المياه المركزا :  بقاً لما يقدمه المشترك .
 

تقوم كل مم شركة شمال القاهرة ، جنوب القاهرة ، االسكندرية لتوزيع الكهرباء باالتفاق مع المحافظات  -

/ يــةفى ن اقهـا الجغرافى الى شعبباعـداد جـداول تتضمـم تقسيم احيـــاء المـدم بالمحافظــات الواقعــة 

 متوس ة / راقية ، واعتماد هذه الجداول مم المحافظات .

 

ا لثثا  تكلفة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشأة السكنية:  ا

يتحمل  الب التغذية الكهربائية الرئيسية تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية بواقع مائتام  -

ً لكل ك. ف. أ. مم اال حمال الم لوبة للمنشأة على أساس أسعار المهمات وضريبة وخمسوم جنيها

ويتم مراجعتها سنويا  بقا لمتوس  نسبة التغير فى اسعار المهمات وكذا التغير  2005المبيعات عام 

 فى ضريبة المبيعات .

يتم حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على أساس المساحة الكلية لعدد األدوار  -

الم لوب توصيل التغذية الكهربائية لها وقت تقديم ال لب ، على أم يقدم  الب التوصيلة إقرارا 

بإلتزامه بسداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية فى حالة تعلية المنشأة السكنية إلى عدد 

يم  لبه األدوارالمرخص له بها عم عدد األدوارالم لوب توصيل التغذية الكهربائية لها وقت تقد

 األول ، كما ينص على ذلك فى المقايسات .

 

 

ا   : تدبير غرفة المحولت رابعا

ي لب مم صاحب المنشأة السكنية غرفة محوالت إذا كانت المساحة الكلية المسموح بها للمنشأة  -

)الفيم( متر مربع فأكثر ،  2000 ]مرة عرض الشارع 1.5أو بارتفاع   –حسب الرخصة [السكنية 

 )ثمانية( أمتار . 8منشأة السكنية تزيد عم وواجهة ال

تصدر شركات التوزيع قرارات  1974لسنة  63( مم القواعد التنفيذية للقانوم رقم 19تنفيذاً للمادة ) -

بالشرو  السابق االشارة اليها باالضافة الى مواصفات وشرو  غرف المحوالت ، واخ ار االجهزة 

 يلتزم ذوي الشأم بذلك.ار هذه التراخيص ما لم المختصة باصدار تراخيص البناء بعدم اصد

حالة عدم تدبير غرفة المحوالت يتم تركيب محول جاف فى المكام الذا تحدده شركة التوزيع  ف  -

عر المحول ويلتزم بسداد قيمة الفرق بيم س صاحب المنشأة السكنية ،بالمنشأة السكنية باالتفاق مع 

 قدرة المنشأة.الذي يتناسب مع  الزيت الجاف والمحول 
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ا   اجراءات اعداد مقايسة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشأة السكنية:  خامسا

يقوم  الب التوصيلة الكهربائية باستيفاء بيانات  لب توصيل التغذية الكهربائية للمنشأه السكنية  بقاً  -

 ( .1للنموذج المرفق )مرفق 

ة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية  بقاً للنموذج تقوم شركة التوزيع باعداد م البة بقيم -

والتزامات كل مم الشركة ، السداد  مالى التكلفة الم لوبة ، أسلوب( يوضح بها اج2المرفق )مرفق 

و الب التغذية ، ويرفق بكل م البة بيام تفصيلى بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية 

 تنفيذ .والمستندات الم لوبة لل

  ( .3يتم تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية وا الق التيار للمنشأة السكنية  بقاً للبرنامج الزمنى المرفق )مرفق 
 

============================= 
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 المكملة اإليضاحات

 لقواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية
 نالقرى والمد فيللمنشآت السكنية 
 

ف  إ ار متابعة ت بيق قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسيية للمنشيات السيكنية في  القيرا والميدم 
، وميا واجهتيه بعيض الشيركات  1/1/2007على مستوا جميع شركات التوزيع والسارية اعتباراً مم 

ه الحياالت فقيد مم حاالت تباينت تعامالت شركات التوزيع معها ، وحرصاً على توحييد التعاميل ميع هيذ
تم إعداد بعض اإليضاحات المكملية لهيذه القواعيد التي  يجيب عليى شيركات التوزييع االلتيزام بهيا وذليك 

 -على النحو التال  :

يييتم ت بيييق هييذه القواعييد علييى المنشييآت السييكنية المقاميية فيي  القييرا بحييد أقصييى ألييف متيير مييم  .1
 مصدر التغذية )المحول(.

مساحة البدروم ضمم مساحة الجيزء السيكنى ميم المنشيأة ، عند ت بيق هذه القواعد يتم حساب  .2
ميم القيدرة  %50أما الجراج فيتم حساب مساحته منفصالً وتحديد القدرة التصيميمية ليه بنسيبة 

 التصميمية المقررة لألغراض السكنية بشر  تعهد صاحب المنشأة بعدم تغيير نشا  الجراج .

قل عم مائة متر مربيع ييتم حسياب القيدرة التصيميمية إذا كانت المساحة الكلية للمنشأة السكنية ت .3
 لها على أساس نسبة المساحة الكلية إلى مائة متر مربع .

فيي  حاليية  لييب إضييافة مصييدر احتيييا   للتغذييية الكهربائييية للمنشييأة السييكنية يييتم حسيياب تكلفيية  .4
 المصدر االحتيا   بالتكلفة الفعلية . 

ية لعدد ادوار اقل مم األدوار المقامة فعلياً والم ابقة ال يجوز توصيل التغذية الكهربائية الرئيس .5
 للرخصة .

ال يجوز ل الب الخدمة القيام بتوريد وتركيب مهمات التوصيلة الرئيسيية بنفسيه ، بيل يجيب أم  .6
 يتم ذلك عم  ريق الشركة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .

دادات أو العيييامود يجيييب عيييدم ضيييم أو إضيييافة مقايسييية التوصييييالت الفرعيييية )توصييييالت العييي .7
 الصاعد( إلى مقايسة التوصيلة الرئيسية ، ويتم إعداد مقايسة مستقلة لها .

يتم المحاسبة على قدرات المصاعد و لمبات المياه الم لوبة للمنشأة  بقاً للقدرات المقررة لها  .8
 بهذه القواعد .

السييكنية التيي  تقيمهييا يييتم المحاسييبة علييى تكلفيية توصيييل التغذييية الكهربائييية الرئيسييية للمنشييآت  .9
 الوحدات المحلية وبالتقسيمات المعتمدة بالتكلفة الفعلية 

يييتم ت بيييق هييذه القواعييد علييى دور العبييادة )مسيياجد / كنييائس( وتعامييل عنييد تحديييد القييدرة  .10
الوحييدات  أميياالتصييميمية لهييا معامليية الوحييدات السييكنية بالنسييبة للجييزء المخصييص للعبييادة ، 

( فيييتم رياضيي ، مركييز  تعليميي ، مركييز   بيي اعيية مناسييبات ، مركييز الملحقيية بييدور العبييادة )ق
 القدرة المقررة للوحدات التجارية بالمنشآت السكنية . أساستحديد القدرة التصميمية لها على 

القييرا والمييدم ، ويراعييى بالنسييبة  فيي يييتم ت بيييق هييذه القواعييد علييى المييدارس الحكومييية  .11
 واإلسيكندريةعة لشركات شمال القاهرة ، جنوب القاهرة للمدارس الحكومية الواقعة بالمدم التاب
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الميدارس غيير الحكوميية في بيق  أمياالشيعبية ،  باألحيياءمعاملتها بالقدرات التصميمية المقررة 
 عليها قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمشروعات االستثمارية .

 500ية بقيدرة اكبير ميم حالة  ليب توصييل التغذيية الكهربائيية الرئيسيية للمنشيآت السيكن ف  .12
جنييه لكيل كيليو  250كيلو وات يتحمل  الب الخدمة بتكلفية توصييل التغذيية الكهربائيية بواقيع 

قيمية تورييد وتركييب مهميات غرفية المحيوالت المخصصية للمنشيأة  إليى باإلضافة أمبيرفولت 
)المحيييوالت ولوحيييات التوزييييع الالزمييية للجهيييديم المتوسييي  والمييينخفض( ، وفيييى حالييية  ليييب 
المشترك تكبير المحول الخاص به بسبب التعلية يلتزم المشترك بسداد مقايسة بقيمة فرق تكبير 

 المحول .  

)مكاتيب ، عييادات ،  إدارييةبهيا وحيدات  التي يتم ت بيق هذه القواعد على المنشيآت السيكنية  .13
التجاريية ، بهذه المنشآت بالقدرات التصميمية المقررة للمحالت  اإلدارية...( وتعامل الوحدات 

بالكاميييل في بيييق عليهيييا قواعيييد توصييييل التغذيييية الكهربائيييية  اإلدارييييةبالنسيييبة للمنشيييآت  أميييا
 للمشروعات االستثمارية .

منافذ البييع الموجيودة بالشيوارع بالقواعيد  ألكشاكيتم حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية  .14
 المقررة للمحالت التجارية بالمنشآت السكنية .

 كانت القدرة التصميمية للمنشاة السكنية اكبير  إذاالب الخدمة بتركيب محول جاف   إلزاميتم  .15
 . أمبيركيلو فولت  1000مم 

 أسلوبالمكملة لها  واإليضاحاتلم تتضمم القواعد الجديدة  الت يتم عرض الحاالت الخاصة  .16
 لتقرير ما يلزم بشأنها . اإلدارةمعالجتها على رئيس مجلس 

  ==================================== 
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 تتضمنها التيالتيسيرات 
 القواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية الرئيسية

القرى والمدن المطبقة اعتباراً من  فيللمنشآت السكنية 
1/1/7002 

 
 

القارى  فا القواعد الجديدة لمقايساات توصايل التغذياة الكهربائياة الرئيساية للمنشاكت الساكنية الجديادة  -0

ا ولاي  لكامال ادوار  لألدوارمدن تتيح لطالب الخدمة سداد قيمة المقايسة عن التوصيل وال المقامة فعليا

الرخصة بمعنى انه يمكن لطالب الخدمة سداد قيمة المقايسة لتوصيل التغذياة علاى  ف المبنى المسجلة 

 كل مرحلة . ف  أنشاؤهايتم  الت  لألدوارمراحل طبقا 

ات الجديدة عند توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للعمارات السكنية الجديدة يتم تطبيق قواعد المقايس -2

 المخالفة بالكامل وذلك بعد تقديم ما يفيد موافقة الوحدة المحلية على توصيل التغذية الكهربائية لها .

لفااة يااتم بهااا ادوار مخا التاا حالااة توصاايل التغذيااة الكهربائياة الرئيسااية للعمااارات السااكنية الجديادة  فا  -3

المارخ   لاألدوارمحاسبة طالب التوصيلة الكهربائية على تكلفة توصايل التغذياة الكهربائياة الرئيساية 

القدرة التصميمية للمساحة الكلية للعمارة بماا فيهاا مسااحة  أسا بها فقط ، ويتم تنفيذ التوصيلة على 

المخالفاة بانف  القواعاد  لاألدوار ئ الكهرباالمخالفة ، ويتم المحاسبة على تكلفة توصيل التيار  األدوار

 بعد الحصول على موافقة الوحدة المحلية .

ساابق توصاايل التغذيااة  والتاا القاارى والماادن  فاا بالنساابة لحااالت تعليااة المنشااكت السااكنية المقامااة  -4

 فا ياتم تركيبهاا  الت ل يتحمل المشترك سوى قيمة العدادات  0/0/2112الكهربائية الرئيسية لها قبل 

 الت  لألدوارتم تعليتها وتتحمل الشركة تكلفة تدعيم التوصيلة الرئيسية  الت  باألدوارالسكنية  الوحدات

 تم تعليتها .

بناااء المنشاأة الساكنية يااتم توصايل التغذيااة الكهربائياة الرئيسااية  وإعاادةحالاة قيااام المشاترك بهاادم  فا  -5

كماا كانات قبال الهادم ،  األدوارد كانات المسااحة وعاد إذاللمنشأة دون تحميل طالاب الخدماة بااى تكلفاة 

عنهااا قباال الهاادم يتحماال طالااب الخدمااة بقيمااة فاارق القاادرة  األدوارعاادد أو وفااى حالااة ةيااادة المساااحة 

ا للرخصاة أو موافقاة الوحادة المحلياة حساب  الت  األدوارلمساحة  ، وذلاك  األحاوالتم تعليتها فقط طبقاا

 قيمة العدادات للوحدات السكنية والتجارية . إلى باإلضافة

شاقتين( ل يتحمال المشاترك  إلاىمن وحدة )شقة يتم تقسيمها  أكثرحالة تقسيم الوحدة السكنية إلى  ف  -6

 الجديد سوى قيمة العداد فقط .

مااث(ا( ل يطالااب  أمبياار 41 إلااى أمبيار 01حالااة طلااب المشااترك تغيياار ساعة العااداد بقااوة اكباار )ماان  فا  -2

ترك إل بقيمة العداد ، وحفاظاا على س(مة العمارة يجب أن تتأكد الشركة من حالة العامود الصاعد المش

 لتحمل القدرات المضافة .
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التعمير ل يتحمل طالب التغذية  أجهةة أنشأتها الت المدن الجديدة  ف بالنسبة للمنشكت السكنية المقامة  -8

 قدرة المنشأة عن القدرة المقننة من جهاة التعمير . تةيد ألالكهربائية سوى قيمة العداد ، بشرط 

فقط بالبياناات  يكتف عند حساب القدرة الكلية لوحدات العمارة السكنية )شقق سكنية / مح(ت تجارية(  -9

معاينات للمنشأة الساكنية مان قبال  أي إجراءرخصة البناء وموافقة الوحدة المحلية ول يتم  ف الواردة 

حالة ثبوت عدم صحة  ف ال(ةمة على طالب الخدمة بوقف تنفيذ المقايسة  قراراتاإلالشركة ، مع اخذ 

تشااملها العمااارة السااكنية )شااقق سااكنية / محاا(ت  التاا البيانااات المقدمااة منااه بالنساابة لنااو  الوحاادات 

 تجارية(.

- =================================================== 
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 11من  9 صفحة

 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 ..............................شركة 

 قطاع ...............................

 

 (0مرفق )
 لمنشأة سكنية طلب توصيل التغذية الكهربائية

 غراض الستخدام()كافة أ
 

 

 ...................................................................................................... : ـــم االسـ

 ...................................................................................................... : عنوان المراسلة

موقع المنشــــأة 
 السكنية

 ....... / محافظة ....... ح ............................... قرية ....... / مدينة ....... /  :

 /  فرعية  أرضية : لمطلوبةالتوصيلة ا

 2....... م التجاري، مساحة الجزء  2، مساحة الجزء السكنى ....... م 2....... م : المساحة الكلية للمنشأة

 

  الغرض من توصيل التيار الكهربى سكنى / تجارى 

 

 ............................................ األدوارعدد 
ا   ....... شقة ....... محل .......عدد الوحدات حاليـــــا

 عدد الوحدات مستقب(ا ....... شقة ....... محل .......
 طبيعة المنشأة )ل يوجد / يوجد( بها تيار .

 أمبيرعدد                           
 سكنى  ....................................... إنارة
 ............تجارى ........................... إنارة
 سلم   ...................................... إنارة
     

 ..........................................  للمصاعد
 لطلمبات المياه .....................................

 ........................... المركةيلتكييف الهواء 
 ........................... المركةيلتسخين المياه 

 

 

المكان لمندوب الشركة  بإتاحة وأتعهد مسئوليت بان البيانات الواردة بالطلب صحيحة وعلى  أدناهالموقع  أنااقر 
 المعاينة . إلجراء

 توقيع مقدم الطلب ........................

 

  المرفقات المطلوبة

 للمنشاة السكنية . الكهربائ لتيار الوحدة المحلية على توصيل ا أو الح موافقة  -0

   مع الرسومات المعمارية.صورة ترخي  المبان -2

 

 عدد التوصيالت الفرعية المطلوبة

 عدد الوصالت والقوى المطلوبة



 

 جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

 وحماية المستهلك

 

 

 11من  11 صفحة

 

 

 تعليمـــــات عامـــة
 

 إجراء أوحالة ثبوت عدم صحة احد البيانات المدرجة بالطلب  ف الشركة غير مسئولة عن عدم تنفيذ المعاينة * 
 التعذر . أسبابسبب من  يالمعاينة أل

ا   من المعاينة خ(ل شهرين من تاريخ تقديمه الطلب . الشركة لم يمكن مقدم الطلب إذا * يعتبر الطلب لغيا

تركيب لوحة بدل فاقد  أوتصليح بالوصلة الموجودة  إجراء أوتبين من المعاينة ضرورة تركيب توصيلة  إذا* 
 تكون المصاريف على عاتق الطالب .

 ار وسداد التكاليف .بعد التعاقد على توريد التي إل* ل تركب العدادات 

 اعترض المالك . إذافرعية فإن الشركة غير مسئولة عن التركيب  أو أرضيةحالة طلب تركيب توصيلة  ف * 

ا لألحمال التصميمة للمنشأة على  تكون  إل* تتولى الشركة مراجعة العامود الصاعد بالمنشأة السكنية طبقا
 لصاعد بسبب ةيادة أحمال المنشأة مستقب(ا.مسئولة عما ينتج من أضرار أو تلفيات للعامود ا

 إيصــــــــــــال

 ............................................................................................................... أنااستلمت 

 .... الطلب المقدم من السيد / ..................................................

 بشأن .....................................................................................................................

 : ..................................  ح  إيرادات إدارة..... بتاريخ   /   /    ............والمقيد برقم .............

 يخضع هذا الطلب للوائح الشركة والتعليمات الموضحة بعاليه .-: م(حظات

 توقيع الموظف المخت 

)                           ( 
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 11من  11 صفحة

 

 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 شركة ..............................

 قطاع ...............................

 

 (2مرفق )
 ية لمنشأة سكنيةمطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائ

 

 .................................................................................................. / السيــــد

 تحية طيبة وبعد ،،،

 كهربائية.بخصوص توصيل التغذية ال .......................بتاريخ  ..............الطلب المقدم من سيادتكم رقم  إلىايماءاً 

 ................................................................................................... : االســــم

 ................................................................................................... : العنــــــــــــــوان

   2،  تجارى : .................. م  2سكنى : .................. م : ة الكليةالمساحــ

  :القـــدرة المطلوبـــــة

 *  سكنى  : مرحلة أولى ........ ك. ف. أ. ، مرحلة ثانية ........ ك. ف. أ. ، مرحلة ثالثة ........ ك. ف. أ.

 انية ........ ك. ف. أ. ، مرحلة ثالثة ........ ك. ف. أ.*  تجارى : مرحلة أولى ........ ك. ف. أ. ، مرحلة ث

 : مرحلة أولى ........ ك. ف. أ. ، مرحلة ثانية ........ ك. ف. أ. ، مرحلة ثالثة ........ ك. ف. أ.  أخرى*  

ية ........... برجاء التكرم بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية عن المرحلة ........ بقيمة إجمال

 بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة ، والمستندات المطلوبة للتنفيذ . تفصيل جنيهاا ومرفق لسيادتكم بيان 

 م(حظــــــــــــــات

 -: للمنشأةتوصيل التغذية الكهربائية  -0

تغطى كافة القدرات المطلوبة لللمنشأة يحق للشركة لعتبارات فنية تنفيذ توصيلة التغذية الكهربائية * 

تكلفة توصيل التغذية الكهربائية  ه التكلفة الواردة بهذه المطالبة  أنحين  ف ،  اإلنشاءلمراحل 

 يتحملها طالب التغذية عن المرحلة ...... فقط . الت 

  القواعد المراحل التالية بنف ف التغذية الكهربائية للمنشأة * يلتةم طالب التغذية بسداد تكلفة توصيل 

 هذه المرحلة . ف المتبعة 
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 11من  12 صفحة

 .  األمرلةم  إذا* يلتةم طالب التغذية بتدبير حجرة محولت 

 

 -التكلفة الواردة بالمطالبة ل تشمل : -2

 الت  يتحملها طالب التغذية . للمنشأة تكاليف الشبكات الداخلية ) أ ( 

و الت  تسدد للمحليات )األحياء( )ب( قيمة المبالغ الت  تسدد لمركة معلومات شبكات المرافق أ

 لستخراج تصاريح الحفر وإعادة الشئ ألصله والت  يتحملها طالب التغذية . 

 )جـ( مصاريف إعادة الرصف الت  يقوم طالب التغذية بتسديدها للجهات المختصة .

 والت  للمنشأة)د ( التعويض عن نة  الملكية والتعويض عن ممتلكات الغير بمسار الخطوط المغذية 

 تسدد بمعرفة طالب التغذية .

حساب تكلفة توصيل التغذية  إعادةحالة عدم السداد خ(ل شهر من تاريخ المطالبة يحق للشركة  ف  -3

 الكهربائية .

ا .لمنشأة تقييم تغذية ا إعادةحالة عدم السداد خ(ل ث(ثة شهور يحق للشركة  ف  -4 ا وماليا  فنيا

 داا أو بشيك مقبول الدفع باسم الشركة .يتم سداد القيمة عاليه نق -5

العتراضات ، ومن حق شركة التوةيع  وإةالةيلتةم طالب التغذية بتمكين الشركة من تنفيذ العملية  -6

 حالة عدم تمكينها من ذلك . ف للمنشأة تنفيذ التغذية الكهربائية  إلغاء

 وتفضلوا بقبول فائق الحترام،،،

 

 رئي  قطا  كهرباء 

        / مهند 
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 11من  13 صفحة

 

 شركة ..................................

 قطاع شبكات..........................

 

 (2)تابع( مرفق )
 بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة سكنية

 

 / ............... طلب توصيل رقـــم : ........................................ بتاريــــــخ  ............ / ............

 .... الســــــــــــــــــــــم : ...............................................................................................

 / محافظة ..............  ح العنــــــــــــــــوان   : ................................... قرية ....... / مدينة ....... / 

 راق /  متوسط /    شعب :   الح طبيعـــــــة 

 

  : القدرة المطلوبـــة

 *  سكنى : مرحلة أولى ........ ك. ف. أ. ، مرحلة ثانية ........ ك. ف. أ. ، مرحلة ثالثة ........ ك. ف. أ.

 أ. ، مرحلة ثالثة ........ ك. ف. أ.*  تجارى : مرحلة أولى ........ ك. ف. أ. ، مرحلة ثانية ........ ك. ف. 

 أخرى : مرحلة أولى ..... ك. ف. أ. ، مرحلة ثانية ..... ك. ف. أ. ، مرحلة ثالثة .... ك. ف. أ.استخدامات *  

 

 القدرة الغرض من استخدام التيار

 ) ك . ف . أ (

 تكلفة القدرة

 )جنيه / ك. ف. أ.(

 التكلفة إجمال 

 )بالجنية(

    نيةاستخدامات سك -0

 استخدامات تجارية -2
   

 استخدامات أخرى -3

 * إنارة سلم

 * مصعد

 * طلمبات

 * تكييف مركةي 

 * تسخين مياه
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 11من  11 صفحة

    الجمــــــالى

 

 

 -: المستندات المطلوبة للتنفيذ

 إيصال السداد لمركة معلومات شبكات المرافق .  -0

 ت وإعادة الشئ ألصله .تصاريح حفر الطرق والشوار  لمد الكاب(  -2

 إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية .  -3

  

 المدير العام مدير اإلدارة رئيس قسم المقايسات
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 11من  11 صفحة

 

 

 (3مرفق )
 البرنامج الةمنى

 لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية واط(ق التيار لمنشأة سكنية 
 

 

 األقصىالحد  المسئول الخطوات م

لب التغذية الكهربائية للمنشأة تقديم   1

 السكنية متضمناً البيانات الم لوبة .

 الب التغذية 

 الكهربائية

 ـــــ

معاينة الموقع على ال بيعة وتحديد  2

 التصاريح الم لوبة .

شركات 

،  الب التوزيــع

 التغذية

 يوم مم اتاحة الموقع للمعاينة .

م البة بتكلفة توصيل التغذية  إعداد 3

ً بها الكهرب ائية للمنشأة السكنية موضحا

اجمالى التكلفة الم لوبة واسلوب السداد 

والتزامات كل مم الشركة و الب التغذية ، 

ويرفق بها بيام تفصيلى بحساب تكلفة 

توصيل التغذية الكهربائية والمستندات 

 الم لوبة للتنفيذ .

مم تاريخ تسليم البيانات  أسبوع شركة التوزيع

 والمعاينة .

اسابيع  بقاً  3 – أسبوعمم  شركة التوزيع تنفيذ التغذية الكهربائية وا الق التيار . 4

لحجم االعمال بعد سداد  الب 

التغذية لقيمة تكلفة توصيل 

التغذية وتقديم التصاريح 

 الالزمة .

 

 


