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 تعليمات لطالب جتديد سريان الرتخيص
 

 .تجديد سريان الترخيص وغير مكتوبة بخط اليد طالبة المنشأة باسم ومستندات الطلب مرفقات جميع تكون  أن يجب .1
 لطلب تجديد سريان المتقدمة المنشأة بخاتم ومختومة معتمدة للجهاز المقدمة المستندات جميع تكون  أن يجب .2

 الترخيص.
 مسئولية مسئولا  ويكون  بالمشروع كاملة دراية وعلى بذلك له مفوض شخص المستندات تقديم في الشركة يمثل .3

 الجهاز. مع والتعامل الطلب عن متابعة كاملة
 .ذلك بغير يأخذ ول باليد في مقر الجهاز الطلبات جميع تسلم .4
 .المطلوبة بالمعلومات كامل غيرن غير واضح أو بيا أي استالم يتم ل .5
 .الجهاز من باليد المطالبة استالم يتم .6
 حالة في الشركة إلى الرجوع في الحق وللجهاز لها، الجهاز اعتماد أو فيها ورد ما صحة يعنى ل البيانات استالم .7

 .المقدمة البيانات دقة عدم تبين
 .التسليم وقت المستند أصل على الطالع بدون  رسمي مستند أي استالم يتم لن .8
الشركة  أنشطة عن بالميزانية الكهربائية الطاقة انتاج نشاط فصل من التأكد بعد إل الشركة ميزانية استالم يتم لن  .9

 .فقط الكهربائية الطاقةانتاج  نشاط تخص منفصلة ميزانية تقديم أو األخرى 
 :اآلتي على صادر إيصال او فاتورة أي تتضمن أن يجب  .10

 العدادات حالة في استهالكها المتوقع المستهلكة )أو الطاقة كمية- عميل ال اسم-  المرخصة الشركة اسم
 -التاريخ -الدفع(  مسبقة العدادات حالة في استهالكها المتوقع المستهلكة )أو الطاقة قيمة -الدفع(  مسبقة

 .للشركة الصادر الترخيص رقم
في حالة تكرار أي بيان في بندين مختلفين من بنود طلب التجديد ينبغي أن تكون القيمتان متطابقتين وخالف ذلك   .11

 ، وينبغي إعادة تقديمه للجهاز. لغياايعتبر البيان 
مع وضع فواصل معنونة  2022 عامعن ن المستندات المقدمة إلى الجهاز تقديم البيانات بالترتيب المذكور ببيا يتم .12

 ومرقمة بين كل بيان واآلخر.
 www.egyptera.orgل يؤخذ بأي إكسيل مخالف لنماذج اإلكسيل المرفوعة على موقع الجهاز  .13
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 2023 لعام ترخيص إنتاج سريان /لتجديد 2022عام عن بيان باملستندات املقدمة إىل اجلهاز 

 
 المستندات المطلوبة

بيان 

 التسليم

بيان 

 مراجعةلبا

 واالستيفاء

Soft 

Copy 

√ 1 
 طبقاً للنموذج المرفق بملف اإلكسيل  ، وذلك2023ية لعام ائترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهرب سريان /بيانات طالب تجديد

 الجهاز(. )يرفق آخر شهادة ترخيص صادرة من
   

√ 2 

الحصول عند طلب عن آخر نسخة قدمت للجهاز لهذه المستندات وعدم وجود اي تغيير طرأ بها القانونية  ةصالحيالإقرار باستمرار 

 الترخيص ، وذلك طبقًا لنموذج اإلقرارات المرفق بملف اإلكسيل:على 

 .كهربائيةصحيفة االستثمار للشركة موضًحا بها نشاط إنتاج وبيع طاقة  -

 .السجل التجاري موضًحا به نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية -

 .البطاقة الضريبية موضًحا بها نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية -

 .دراسة الجدوى النهائية للمشروع -

 .التراخيص الخاصة باإلنشاءات التي تصدر عن الجهات المختصة -

 بين الشركة طالبة التجديد  -حسب األحوال-عقد استخدام الشبكة  عقد الربط، أو عقد توريد الطاقة الكهربائية، أو -

 .وشركة التوزيع المرخص لها، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء

 .نموذج التعاقد مع المشتركين، وعقود الربط والتوريد واستخدام الشبكة الموقعة مع المرخص لهم اآلخرين -

 .ية إلدارات الهيكلالهيكل التنظيمي للشركة واالختصاصات الوظيف -

 الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع. -

   

√ 3 
 بين الشركة طالبة التجديد  -حسب األحوال-عقد توريد الطاقة الكهربائية، أو عقد الربط، أو عقد استخدام الشبكة 

 .وشركة التوزيع المرخص لها، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء
   

 
4 

 3فواتير مختلفة / أو  3 عدد بالمشروع(، باإلضافة إلى تقديم نشاط لكل األقل على مختلفة عقود ثالثة )عدد المستهلكين مع عقود

 )محطة( على حدة. مشروع لكل السداد عن كل عقد، وذلك إليصاالت ضوئية صور
   

 البيانات الفنية 

    المرفق بملف اإلكسيل.البيانات المجمعة لتقرير تقييم األداء الفني، وذلك طبقاً للنموذج  5 

    نماذج البيانات الفنية، وذلك طبقاً للنماذج المرفقة بملف اإلكسيل. 6 √

 

7 

مع ارفاق بيان موضحا بها  بالمشروع يطرأ تغيير أي حالة الهندسية والرسم التخطيطي والخطي لمحطات اإلنتاج في الرسومات

أما في حالة عدم وجود تعديالت يتم استيفاء ذلك طبقًا لنموذج  ،واسباب هذه التعديالتبالرسومات التعديالت والتغييرات التي تمت 

 اإلقرارات المرفق بملف اإلكسيل.
   

 البيانات المالية 

√ 
8 

لمتممة للقوائم المالية ا واالفصاحات مراقب الحسابات، منبعد اعتمادها  2022عام ل نشاط الكهرباء فقطالمنفصلة لالقوائم المالية 

 .المعتمدة
   

 
9 

 لنشاط الحسابات مراقب تقرير تقديم يتم ةالشرك أنشطة تعدد حالة وفي،  عليه والرد المالية القوائم على الحسابات مراقب تقرير

 .منفصال الكهرباء
   

    .االكسيل  المرفق بملف لنموذجلنماذج البيانات المالية ، وذلك طبقاً  10 

 ومستندات عمل المطالبةبيانات  

√ 11 
لمتممة ا واالفصاحات مراقب الحسابات، منبعد اعتمادها  2022عام ل نشاط الكهرباء فقطالمنفصلة لالقوائم المالية نسخة اخرى من 

 .وتقرير مراقب الحسابات عليها للقوائم المالية المعتمدة
   

√ 12 
والقيمة  2023 للعام المالي كمية الطاقة المتوقع انتاجهاذلك وقيمة انتاجها وك 2022خطاب ببيان كمية الطاقات المنتجة فعلياً لعام 

 .وذلك طبقًا لخطاب الطاقات بملف اإلكسيل المرفق وقدرة كل مشروع هذه الكمية، المتوقعة إلنتاج
   

    .صورة من البطاقة الضريبية للشركة 13 √

    صورة اخر ترخيص صادر للشركة 14 √

    .صادر للشركة ترخيص اخر سريان /تجديد رسملقيمة  ( Swift) البنكيالتحويل  15 √

 التحويل البنكي 

    به المطالبة الصادرة من الجهاز. امرفق  ( Swift)2023لعام سريان ترخيص /تجديد رسمالبنكي لقيمة التحويل  16 

 , وفي حالة عدم وجود نسخة اليكترونية آلي من المستندات المطلوبة اعاله يعتبر الطلب غير مستوفي.ة الكترونية من جميع المستندات والبيانات المطلوبةخاللتزام بتقديم نس √

 

 االستيفاء: المستلم:                          تاريخ                                            سريان/ ترخيص إنتاج:تجديد  طالبة الجهة اسم

 ريحاخيص/ تصاإصدار شهادات سريان ترجلنة  أو قبل االستيفاء والعرض على جملس إدارة اجلهاز جديدبيان االستالم ال يعني منح أي حق بالت
 .خيصالرت جتديد/ سريانوصدور قرار باملوافقة على  ،حسب األحوال (58الطاقة الكهربائية املشكلة باجلهاز رقم )


