
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وحماية المستهلك



التنفيذيةوالالئحة قانون الكهرباء ❖

سية دليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئي❖

للمنشآت علي الجهدين المتوسط والمنخفض

والالئحة التجارية

الجهازالكتب الدورية الصادرة من ❖

والتراخيصاجراءات ورسوم ونماذج التصاريح ❖

المعتمدة من الجهازعقود توريد الكهرباء❖

الكهرباء أكواد❖

كيفية حساب فاتورتك❖

الكهرباءقرارات أسعار بيع ❖



https://bit.ly/40woKTl

قانون الكهرباء

https://bit.ly/3JYNZrM

الالئحة التنفيذية لقانون 
الكهرباء

https://bit.ly/40woKTl
https://bit.ly/3JYNZrM


https://is.gd/6kpM32

دليل قواعد توصيل التغذية 

الكهربائية الرئيسية 

للمنشآت علي الجهدين 
المتوسط والمنخفض

https://bit.ly/42IFtVm

الالئحة التجارية الموحدة 

لشركات توزيع الكهرباء

https://is.gd/6kpM32
https://bit.ly/42IFtVm


2023خالل سنة الدوريةالكتب -

(1)دوري رقمكتاب 

(2)رقمكتاب دوري 

( 3)كتاب دوري رقم

2022خالل سنة الدوريةالكتب -

(1)رقمدوري كتاب 

(2)رقمكتاب دوري 

(3)رقمكتاب دوري 

(4)رقمكتاب دوري 

(5)رقمكتاب دوري 

(6)رقمكتاب دوري 

(7)رقمكتاب دوري 

(8)رقمكتاب دوري 

(9)رقمكتاب دوري 

(10)رقمكتاب دوري 

2021خالل سنة الدوريةالكتب -

(2)الكتاب دوري رقم 



http://bit.ly/3z4Vfwb

19المادة تعديل 

الالئحة من 

التجارية لشركات

توزيع الكهرباء 

الصادرة بكتاب 

دوري الجهاز رقم 
2022لسنة 4

كتاب 

دوري 
رقم

(1)

http://bit.ly/3z3VCal

ة القواعد التنظيمي

لشراء الطاقة 

جة الكهربائية المنت

من الطاقات 

المتجددة التي 

ية تنتجها هيئة تنم
واستخدام الطاقة 

الجديدة والمتجددة

كتاب 

دوري 
رقم

(2 )

http://bit.ly/3z4Vfwb
http://bit.ly/3z3VCal


http://bit.ly/3Kbyg9a

ية القواعد التنظيم

لمنظومة إنتاج 

الطاقة الكهربية 

المنتجة من الطاقة

الشمسية 

الفوتوفولتية

بغرض االستهالك
الذاتي

كتاب 

دوري 
رقم

(3)

http://bit.ly/3Kbyg9a


http://bit.ly/3lJ04rS

ي تعديل الكتاب الدور

2020لسنة 5رقم 

الخاص بالدليل 

الموحد لكود 

استخدامات الكهرباء

علي الجهد المنخفض 
380/220

فولت

كتاب 

دوري 
(1)رقم

https://is.gd/w4pBfw

معاملة شركات 

توزيع الكهرباء 

لعدادات الخدمات 
المركبة للمشتركين

كتاب 

دوري 

(2)رقم

http://bit.ly/3lJ04rS
https://is.gd/w4pBfw


https://is.gd/Kct5JS

مقابل دمج الطاقة 

الكهربائية المنتجة من

مشروعات إنتاج 

الكهرباء من الطاقات 

ي امي صافظالمتجددة بن

القياس واالستهالك 

ها الذاتي والتي يتم ربط

بالشبكة الكهربائية

كتاب 

دوري 
(3)رقم

ية تعديل الالئحة التجار

ع الموحدة لشركات توزي

الكهرباء في ضوء ما 

صدر حديثاً من 

تشريعات وقرارات 

مجلس إدارة الجهاز 

ق وما اسفر عنه التطبي
ةالفعلي لالئحة الحالي

كتاب 

دوري 
(4)رقم

https://is.gd/CNT023

https://is.gd/Kct5JS
https://is.gd/CNT023


https://is.gd/CJrhny

القواعد الخاصة 

بتنظيم العمل في

مجال شحن 

المركبات/ السيارات
الكهربائية

كتاب 

دوري 

(5)رقم

التعديالت علي 

ضوابط صافي 

م القياس كحافز لدع

وتشجيع مشروعات

ما الطاقة الشمسية ب

يسهم في التجهيز

الستضافة مؤتمر 
األطراف

كتاب 

دوري 

(6)رقم

https://is.gd/Q5W2WP

https://is.gd/CJrhny
https://is.gd/Q5W2WP


https://is.gd/4Bl0RT

مقابل دمج الطاقات 

الجديدة والمتجددة 

لمشاريع الري على
الجهد المتوسط

كتاب 

دوري 

رقم

(7)

د تعديل طريقة سدا

تأمين االستهالك 

لعمالء كل من 

الشركة المصرية 

لنقل الكهرباء 
وشركات التوزيع

كتاب 

دوري 

رقم

(8)

https://is.gd/l7njIx

https://is.gd/4Bl0RT
https://is.gd/l7njIx


https://is.gd/DSgm2A

مقابل القدرة 

ع االحتياطية لمشاري

توليد الكهرباء من

التوليد 
Cogenerالمشترك

ation

كتاب 

دوري 

رقم

(9)

https://is.gd/I001hl

تعديل نموذج عقد 

ية تبادل طاقة كهربائ

وربط لمحطة طاقة 

ى شمسية بقدرة حت

بنظام ميجاوات20
صافي القياس على

شبكات التوزيع

كتاب 

دوري 

رقم

(10)

https://is.gd/DSgm2A
https://is.gd/I001hl


https://is.gd/c64yKu

(2)الكتاب دوري رقم 

القواعد التنظيمية 

والضوابط الفنية 

والمحاسبية لنقل وبيع 

الكهرباء لمشروعات 

التنمية العمرانية 

-صناعية)واالقتصادية
(سياحية

https://is.gd/c64yKu


اجراءات ورسوم ونماذج التصاريح والتراخيص



https://is.gd/lWo3mn

معلومات لطالب الترخيص

https://is.gd/sp5zqi

خطوات الحصول على 
ترخيص

https://is.gd/q919x9

إجراءات منح ترخيص

https://is.gd/lWo3mn
https://is.gd/sp5zqi
https://is.gd/q919x9


https://is.gd/WnrSAr

رسوم منح التصاريح 
والتراخيص

https://is.gd/WnrSAr


https://is.gd/Er6NsI

اشتراطات تصريح إنتاج

https://is.gd/GVd7Rh

اشتراطات ترخيص إنتاج

https://is.gd/Er6NsI
https://is.gd/GVd7Rh


https://is.gd/pfZ8Lt

ة طلب تصريح إنشاء محط
إنتاج طاقة كهربية

https://is.gd/MNHJp2

نموذج طلب تصريح 

إنشاء محطة إنتاج طاقة 

كهربية
Excel sheet

https://is.gd/pfZ8Lt
https://is.gd/MNHJp2


https://is.gd/EHfLKR

ة طلب تجديد تصريح محط
إنتاج طاقة كهربية

https://is.gd/gaWJ01

ح نموذج طلب تجديد تصري
محطة إنتاج طاقة كهربية

Excel sheet

https://is.gd/EHfLKR
https://is.gd/gaWJ01


https://is.gd/3Nzwuz

طلب ترخيص إنتاج 

أول مرة لشركات القطاع
الخاص

https://is.gd/OS8J8e

نموذج طلب ترخيص 

إنتاج أول مرة لشركات 
القطاع الخاص

Excel sheet

https://is.gd/3Nzwuz
https://is.gd/OS8J8e


https://is.gd/mW2FYW

بيانات طلب ترخيص 

مزاولة نشاط انتاج 

قطاع )طاقة كهربائية 
(خاص

https://is.gd/9n67se

نماذج جميع البيانات 

المطلوبة لتجديد 

ترخيص مزاولة نشاط 

انتاج طاقة  كهربائية
(قطاع خاص)

Excel sheet

https://is.gd/mW2FYW
https://is.gd/9n67se


https://is.gd/hK7iJa

بيانات طلب ترخيص

مزاولة نشاط انتاج 
طاقة كهربائية

https://is.gd/GHwzaf

نماذج جميع البيانات

المطلوبة لتجديد 

ترخيص مزاولة نشاط
انتاج طاقة كهربائية

Excel sheet

https://is.gd/hK7iJa
https://is.gd/GHwzaf


https://is.gd/pl9co6

المستندات المطلوبة 

لضم نطاق محطة 
إنتاج

https://is.gd/pl9co6


https://is.gd/AUDDMp

يعاشتراطات تصريح توز

https://is.gd/43OuQp

يعاشتراطات ترخيص توز

https://is.gd/AUDDMp
https://is.gd/43OuQp


https://is.gd/ik9NpO

طلب تصريح انشاء 
يةشبكة توزيع طاقة كهرب

https://is.gd/KTh37a

نموذج تصريح انشاء 
يةشبكة توزيع طاقة كهرب

Excel sheet

https://is.gd/ik9NpO
https://is.gd/KTh37a


https://is.gd/fI0wRQ

بكة طلب تجديد تصريح ش
توزيع

https://is.gd/hGdjth

نموذج تجديد تصريح
شبكة توزيع

Excel sheet

https://is.gd/fI0wRQ
https://is.gd/hGdjth


https://is.gd/cDEXDV

طلب ترخيص توزيع أول 
مرة لشركات القطاع الخاص

https://is.gd/5Gntkb

نموذج ترخيص توزيع أول
مرة لشركات القطاع الخاص

Excel sheet

https://is.gd/cDEXDV
https://is.gd/5Gntkb


https://is.gd/1cot2M

بيانات طلب ترخيص 

مزاولة نشاط توزيع طاقة 
كهربائية

https://is.gd/eusFxQ

نماذج جميع البيانات 

المطلوبة لتجديد ترخيص

مزاولة نشاط توزيع طاقة 
(قطاع خاص)كهربية 

Excel sheet

https://is.gd/1cot2M
https://is.gd/eusFxQ


https://is.gd/pUptjR

لة بيانات طلب ترخيص مزاو
ةنشاط توزيع طاقة كهربائي

https://is.gd/QeRwJe

نماذج جميع البيانات 

المطلوبة لتجديد ترخيص 

مزاولة نشاط توزيع طاقة 
(قطاع عام)كهربية 

Excel sheet

https://is.gd/pUptjR
https://is.gd/QeRwJe


https://is.gd/EXcyBZ

المستندات المطلوبة لضم

نطاق محطة توزيع طاقة 
كهربية

https://is.gd/FgW91o

ة نموذج المستندات المطلوب

لضم نطاق محطة توزيع 
طاقة كهربية

Excel sheet

https://is.gd/EXcyBZ
https://is.gd/FgW91o


https://is.gd/h6sfT2

ة عقد توريد طاقة كهربائي
لالستخدامات المنزلية

https://is.gd/qSWpli

ة عقد توريد طاقة كهربائي
لالستخدامات التجارية

https://is.gd/h6sfT2
https://is.gd/qSWpli


https://is.gd/thp3Ps

ركة عقد استخدام شبكة الش
المصرية لنقل الكهرباء

https://is.gd/SR6ixz

عقد ارتباط محطة انتاج 

كهرباء بشبكه الشركة 
المصرية لنقل الكهرباء

https://is.gd/thp3Ps
https://is.gd/SR6ixz


https://is.gd/xOSlVl

توريد الطاقة عقد

الكهربائية على الجهود 
العليا والفائقة

https://is.gd/jVAXmj

عقد توريد الطاقة 

الكهربائية على الجهد 
المتوسط

https://is.gd/j80g9u

عقد توريد الطاقة 

الكهربائية على الجهد 
المنخفض

https://is.gd/xOSlVl
https://is.gd/jVAXmj
https://is.gd/j80g9u


https://is.gd/67cpOU

كود المواصفات الفنية 

يا لتوصيل مشروعات الخال

الشمسية بشبكة الجهد 
المنخفض

https://is.gd/tVsCBn

كود ارتباط مزارع الرياح

بالشبكة الكهربائية

https://is.gd/67cpOU
https://is.gd/tVsCBn


https://is.gd/7hNIMk

كود توزيع الكهرباء

https://is.gd/iEGpAA

كود المواصفات الفنية 

ية لتوصيل المحطات الشمس

علي شبكتي الجهد 
المتوسط و العالي

https://is.gd/7hNIMk
https://is.gd/iEGpAA


https://is.gd/yGQpV0

ة حساب الفاتوركيفية

الموقع اإللكتروني 
للجهاز

https://is.gd/buFrvE

ةكيفية حساب الفاتور
Android App

https://is.gd/yGQpV0
https://is.gd/buFrvE


https://is.gd/ABvvP2

تعريفة بيع الطاقة 

الكهربائية ومقابل خدمة 

العمالء للخمس سنوات 

2020/7/1اعتباراً من 

2024/7/1إلى 

لسنة 100قرار رقم 
2020

https://is.gd/GiAj60

قرار أسعار بيع الكهرباء
يةلشحن السيارات الكهربائ

14القرار الوزاري رقم 
2022لسنة

https://is.gd/ABvvP2
https://is.gd/GiAj60

