جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وحماية المستهلك

Egyptian Electric Utility
and Consumer Protection
Regulatory Agency

بيان من الجهاز بشأن
موقف تقديم مستندات طلبات التصاريح والتراخيص لمزاوله نشاط انتاج /توزيع الطاقة الكهربائية
وتجديد سريانها
فً أطار حرص جهاز تنظٌم مرفق الكهرباء وحماٌة المستهلك على مصالح أطراف مرفق الكهرباء
واتخاذ كافة اإلجراءات والتدابٌر الالزمة للحفاظ علً سالمة المتعاملٌن مع الجهاز وموظفٌه فً ظل
الظروف االستثنائٌة التً تمر بها البالد ٌدعو الجهاز الراغبٌن فً:
-1
-2
-3
-4

تجدٌد سرٌان ترخٌص انتاج وتوزٌع شركات قطاع خاص.
التقدم بطلب للحصول على ترخٌص انتاج  /توزٌع.
التقدم بطلب للحصول على تصرٌح انتاج /توزٌع.
استكمال مستندات تصرٌح /ترخٌص  ،تجدٌد سرٌان.

اتباع االجراءات التالية:
 -1تسلٌم المستندات على قرص مدمج كنسخة الكترونٌة.
 -2ارسالها بالبرٌد االلكترونً لمسؤول الترخٌص للمختص لمراجعتها لالستالم
 -3ارسال برٌد الكترونً لطالب الترخٌص للحاالت المذكورة أعاله للتوجه للجهازوفقا لتارٌخ
وساعة محددة وذلك لتسلٌم المستندات الورقٌة مختومة بخاتم الشركة.
ٌ -4تم مطابقة مستندات الترخٌص مع النسخة االلكترونٌة.
 -5فً حالة المطابقة ٌتم ارسال بٌان المستندات المسلمة للجهازلطالب التصرٌح أو الترخٌص
 -6فً حالة عدم المطابقة ٌتم اخطار مقدم الطلب بضرورة مطابقة المستندات وال ٌتم ارسال اي
بٌان بالمستندات المسلمة اال بعد المطابقة.
ٌ -7تم مراجعة الطلب كامال.
 -8فً حالة االستٌفاء ٌتم اعداد مذكرة للعرض على السٌد الدكتور الرئٌس التنفٌذي .
 -9فً حال الموافقة على المذكرة ٌتم اعداد مذكرة للعرض على مجلس ادارة الجهاز للموافقه على
اصدار التصرٌح او الترخٌص حسب الحاله.
ٌ -10تم اراسال المطالبة من خالل البرٌد االلكترونً وٌتم تحوٌل قٌمة المطالبة وفقا لما هو متبع
(تحوٌل الكترونً)
ٌ -11نتهً العمل بهذه االلٌة فور انتهاء فترة الحظرواستقرار االوضاع
** ٌتم ارسال برٌد الكترونً لجمٌع شركات القطاع الخاص لتجدٌد سرٌان الترخٌص  ،وللشركات
المتقدمة بطلبات للتراخٌص /التصارٌح ولم تقم باستٌفائها من خالل البرٌد االلكترونً الخاص
باالدارة License.Era@egyptera.org
** ينوه الجهاز انه يحظر التعامل باي بريد الكتروني شخصي ويتم التعامل فقط من خالل البريد
االلكتروني الرسمي لالدارة

مقر الجهاز 1 :شارع المهندس /ماهر أباظة  -خلف نادي السكة الحديد -طريق األوتوستراد  -مدينة نصر
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