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 التصريحتعليمات لطالب 
 

 وال يتم استالم الطلب في حالة عدم االلتزام. التصريحيجب االلتزام بتسليم الحد األدنى من مستندات طلب  .1

 .وغير مكتوبة بخط اليد التصريح 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

مة بين معنونة ومرقمع وضع فواصل 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
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 بائيةطاقة كهر يف حمطة إنتاج نشاء / التوسعطلب تصريح بإبيان باملستندات املقدمة إىل اجلهاز ل
 

بيان  المستندات المطلوبة
 التسليم

استيفاء 
 ومراجعة

Soft 
Copy 

    )طبقًا لنموذج اإلكسيل المرفق( )يرفق آخر شهادة ترخيص إن وجد(.البيانات األساسية للشركة  1 √
    .ةائيالطاقة الكهربإنتاج وبيع  صحيفة االستثمار للشركة موضًحا بها نشاطأصل  2 √
    .ةائيالطاقة الكهربإنتاج وبيع مضافًا إليها نشاط  ي التجار  جلالسأصل  3 √
    .بائيةالطاقة الكهر وبيع  إنتاجالبطاقة الضريبية مضافًا إليها نشاط  4 √
    نسخ من سند حيازة األرض المقام عليها المشروع مع تقديم األصل لالطالع عليه. 3 5 √
اإلنشاء  أعمالب والموافقات الخاصة بالمشروع والتي تصدر عن الجهات المختصةالتصاريح كافة بالحصول على  الشركة تعهد 6 

    )طبقًا لنموذج اإلكسيل المرفق(. طاقة كهربائية إنتاج اشتراطات الحصول على تصريح، وااللتزام بكافة للمشروع

    )طبقًا لنموذج اإلكسيل المرفق(. الخاصة بالنزاعات( 7المادة )و  بالتنازل ( الخاصة6المادة )أحكام االلتزام بب الشركة عهدت 7 
 البيانات الفنية 
    )طبقًا لنموذج اإلكسيل المرفق(.لبيانات األساسية للمشروع ا 8 √
    الدراسة الفنية للربط مع شبكة التوزيع أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء 9 √

    .لنقل الكهرباء على الربط بالشبكةموافقة شركة التوزيع أو الشركة المصرية  10 √

عقود توريد الكهرباء للعمالء مع شركة التوزيع أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء في حالة تغذية العميل من الشبكة القومية  11 √
    للكهرباء

    )وذلك لمشروعات الطاقة المتجددة(شهادة التأهيل الصادرة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للشركة المنفذة للمشروع  12 √
    شركة الغاز لتغذية المشروع بالغاز الطبيعي في حالة ذلك.من  المبدئية موافقةال 13 
      .لمشروع وجدول زمني ألعمال انشاء المشروعل تفصيلي وصف  14 √
    .اإلكسيل المرفق(. طبقًا لنموذج المتوقع توريد الطاقة الكهربائية لهم العمالءبأعداد بيان   15 
    .للمشروعومات الهندسية الرس 16 √
 البيانات المالية 
    .الخاصة بالمشروع الفنية والمالية دراسة الجدوى  17 √
    مرفق به المطالبة الصادرة من الجهاز.( Swift) التصريحقيمة مقابل دراسة طلب التحويل البنكي ل 18 
    ( مرفق به المطالبة الصادرة من الجهاز.Swift) التصريحمقابل  ةقيملالتحويل البنكي  19 

 االلتزام بتقديم نسخة الكترونية من جميع المستندات والبيانات المطلوبة
 

 

 االستيفاء: تاريخ                     المستلم:                                      :  التصريح طالبة الجهة اسم    
 

  التصريحوصدور قرار من جملس اإلدارة باملوافقة على منح  قبل االستيفاء والعرض على جملس إدارة اجلهاز، بالتصريحبيان االستالم ال يعني منح أي حق. 
 (√   )احلد األدنى من املستندات املطلوبة. 


