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ية دليل مستهلك الطاقة  الكهربائ»
«في المنشآت السكنية

ك بكااال مااا  دليااال  لطاقااا  مساااتهلك امرحباااا
-:الكهربائية فى المنشأت السكنية

شعارنا 

ومعننا  , المسننتهلكخدمننةنحننن دائمننا  فننى

مننة خدنقنندم فيننهأفضننل سنصننل ىلننى  نند  

. بالجودة واألسعار المناسبة

رسالتنا 

نبنن ل كننل جهودنننا للحصننول علننى رضننا

وياتننا ونعتبر  لك فى مقدمنة أولالمستهلك 

ىطنار و اية نسعى ىلي تحقيقهنا دائمنا  فنى

.من الشفافية الكاملة

هدفنا 

لمسننتهلكجعننل الحينناة أسننهل وأيسننر 

المنشنننننن ت فنننننني الطاقننننننة الكهربائيننننننه

.السكنية

ةالكهربائينننةالطاقنننترشنننيد اسنننتهالك 

ا البنند وبالتالي ترشيد اإلنفاق علنى هن 

.في المنش ت السكنية

دة تقننديم المشننورة المخلصننة  والمسنناع

.ةالضرورالعاجلة عند 

مانقول ب  لتطوير الخدمة وجودتها

طنننط تخطنننيط شنننبكات توزينننع الكهربننناء وتنفيننن  خ

. التوسع ورفع كفاءة ه ه الشبكات

وضننع الخطننط الالزمننة إلحننالل وتجدينند وصننيانة 

ا ينتالءم ورقابة وتشغيل مكونات شبكة التوزينع بمن

.مع تطور االحمال المستقبلية
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وضننع خطننط الطننوارج لمواجهننة االحننداث الطارئننه 

ده خدمننة والتننى قنند يكننون لهننا تننأثيرا  سننلبيا  علننى جننو

.طاقة الكهربائية للستهلكينوتغ ية الم

تطنننننوير هيكنننننل أسنننننعار بينننننع الطاقنننننة الكهربائينننننة 

لننى لإلسننتخدامات المنزليننه بالشننكل النن ى يحنناف  ع

قين منن المسنتحللمسنتهلكين اسنتمرارية تقنديم الندعم 

ن بننيوتحقيننق العدالننة االجتماعيننة , محنندودى النندخل

لننني والحفنننا  ع,وترشنننيد االسنننتهالك, المسنننتهلكين

.الخدمةجودةمستوي

تطنننوير خدمنننة االبنننالا عنننن األعطنننال منننن خنننالل 

ساعة 24على مدار ( 121)تخصيص خط ساخن 

لتنزام مع اال,ستهلكينبالا والرد على المإللسرعة ا

سنباب بإعادة توصنيل التينار الكهربنائى فنور زوال أ

.العطل

لكين مسننتهالعمننل علنني تحقيننق مبنندأ الشننفافية مننع ال

لمبرمجنه باالنقطاعنات اينالسكنية المتأثربالمنشأت

خطننارهم عننن طريننق وسننائل اإلعننالم ىمننن خننالل 

مننن بمواعينند اإلنقطاعننات قبلهننا بيننومين علننى األقننل

.اجراء فصل التغ ية الكهربائية عنهم

لكلعهدنا ووعدنا

ور تحملهنننم لنننبعى ننننواحى القصنننللمسنننتهلكيننقننندر 

الموجودة فنى أداء الخدمنة نتيجنة  نروف خارجنة عنن 

حتى هم  ويمتد صبرهمورتسع صدتارادتنا ونرجو أن 

نجتنناز معننا  هنن ه المرحلننه الحرجننة مننن تطننور األحمننال 

ه فنى والطلب المتضاعف على الطاقة الكهربائية خاصن

م بنننأن نبننن ل قصنننارى جهننندناكونعننند,  فصنننل الصنننيف

م ئكهنا رضناللوفاء بالتزاماتنا لتقديم خدمة أفضل نننال ب

.م لهاكواستحسانعنها 

ختصنننار سنننوف يوضنننل هننن ا الننندليل منننا نقنننوم بنننه إوب

ديركم وسنني ل تقنن, لخنندمتكم فننى سننبيل تحقيننق أهنندافنا

لقننى ويسننعدنا ت,  لمسننتوي الخدمننة محننورا   الهتماماتنننا

قنننع موعبنننر الحسنننينها مقترحننناتكم لتطنننوير الخدمنننة وت

.للشركة الموضل علي  الف الدليلااللكترونى
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كون من خالل ثالث يفنا سوف اتحقيق أهد

:محاور اساسية هى

، نحنن لمسنتهلكخدمنة اجودة كجزء من جهودنا لضمان 

, ة لنكن نجعل الحياة أسنهل وأيسنر بالنسنبسعي دائما ألن

ىن إعتباربكل ما في وسعنا لتيسير التعامل معنا نب لو 

تضننمن التزامننات محننددة فننى مجننالالمسننتهلكين خدمننة

:وهياإلتصال بهم والتواصل معهم 

. االتصال بكم عندما نعدكم ب لكاعادة 

نا لكم أكثر من مرة واحدة عند االتصال بيحوعدم ت

.ىال ى ا كنتم توافقون على  لك

دارى للتحندث ىلنى المسنتوى االلكم الفرصة ىتاحة 

.االعلى عند طلبكم  لك

:بالشركةقنوات االتصال

البريد الكترونى

سنننننننتخدام الفيسنننننننبوك أو ى

صننننننفحات تننننننويتر علننننننى 

لكترونىإلالموقع ا

التحدث هاتفيا  

ةالرسائل البريدي

الحضور شخصيا  

أو تركها بإنهاء التعاقد معها االنضمام للشركة بالتعاقد

كتنا بالنسننننبة اللتزاماتنننننا عننننند التعاقنننند مننننع شننننر:أوال  

.واإلنضمام الينا كأحد المشتركين 

سننننعمل معنننك لضنننمان تمكننننك منننن ىدارة حسنننابك 

دة بسننرعة وسننتكون خنندمتنا لننك شخصننية و ات جننو

عالية

قنندم لننك جمينننع البيانننات والمعلومننات عنننن نسننوف 

مع , ابحسابك بعد تقديم ما يثبت انك صاحب الحس

ة كنل البيانات والمعلومنات بصنفة دورينهتحديث ه 

.ةفتر

ى  لك عند انهاء التعاقد مع الشركة لر بتك ف:ثانيا  

ع قننوم بإنهنناء اجننراءات فسنند التعاقنند ورفنننسننوف 

العننننداد وىصنننندار الفنننناتورة النهائيننننة علننننى وجننننه 

.أيام عمل5السرعة في  ضون

جعل الحياة أسنهل وايسنر فني مجنال:  المحور االول

:أطراف مرفق الكهرباءبينالتفاعل 
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ضمانات استالل وسداد وتصويب الفاتورة

يينرات سوف ت هر بيانات فاتورتك بوضنو  أي تغ

.فى األسعار لدينا

هالك ى ا كننان هننناك تننأخير فنني تسننليمكم فنناتورة اسننت

دأ الكهربنناء عننن موعنندها المعتنناد شننهريا  فسننوف يبنن

مكم حسنناب الفتننرة المتاحننة للسننداد مننن تنناريد اسننتال

.ةالفاتور

أكثر منن بمةأوالقيةى ا تلقيت فاتورة أعلى فى الكمي

ادر ، فيمكنننك التوجننه للفننر  الصننمعنندل االسننتهالك

.لمراجعتهاةمنه الفاتور

لنى سوف نقدم لكم مسنتقبال  خدمنة نمننة، لالطنال  ع

.الفواتير وسدادها عبر اإلنترنت

بنك فنور سنقوم بتحديث البيانات الشخصية الخاصة

خاصنة وستكون التفاصنيل الشخصنية ال, ىعالمنا بها

.بك نمنة

ةسننننننقوم باالجابنننننه علنننننى اى استفسنننننارات خاصننننن

اتفيا  أو كلما امكن  لك سواء ه)بالفواتير على الفور 

.(عبر االنترنت

ر محننل منتفننع نخننة ا حننل  منتفننع فننى وحننده سننكنيى

عليننه التأكنند مننن الشنننركة مننن عنندم وجننود فنننواتير 

مسنننننتحقة علنننننى العنننننداد المركنننننب بهننننن ه الوحننننندة 

مع ةركوىالسيكون متضامنا  فى سداد مستحقات الش

. المنتفع السابق حتى تاريد التعاقد
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مسئوليتك كمشترك مينة على خطأ منن حينث زينادة أو تقلينل كننا أى ا تبين 

م الكهربنناء المسننتهلكه بشننكل كبيننر أو مننن خننالل عنند

ولية ىرسننال الفننواتير الخاصننة بننك، فنننحن نتحمننل مسننئ

ة مننرهنن ه االخطنناء ونتعهنند بتصننويبها وعنندم تكرارهننا 

.خرىأ

ك عنند عندم النتمكمن منن قنراءة العنداد المركنب بوحندت

كم ألى السكنية سواء السباب ترجع ىلني الشنركة أوالني

القنراءة فتره فسنيتم تشنريل كمينة االسنتهالك عنند اخن 

لنيس الفعلية على عدد نشهر المحاسبة أيا  كان عددها و

.على شهر واحد

سداد الفاتورة

يومنننا  منننن ( 30)شنننهريا  خنننالل يجنننب سنننداد الفننناتورة 

.ها للمستهلكتاريد تقديم

ر المتراكمنة سوف نتيل لك فرصه تقسيط قيمة الفواتي

تقصنننير منننن اجهنننزه التحصنننل الخاصنننة بنننك نتيجنننة 

باب سننتعسننرك فننى السننداد ألوكنن ا فنني حالننة , بالشننركة

ط علنى سنوف ينتم التقسنيوو روف تقتنع بهنا الشنركة 

بحننند .عننندد منننن الشنننهور يتناسنننب منننع قيمنننة المديونينننه

لتننزام بسننداد الفنناتورةإلشننهر شننريطة ا( 12)اقصننى 

.الشهريه

منن قنراءة العنداد ( الكشناف )تمكن قارج العندادات أن 

ه منن وفنى حالنة عندم تمكينن, المركب بوحندتك السنكنية

 لنننك علينننك أن تقنننوم بوضنننع قنننراءة العنننداد فنننى مكنننان 

هن ه أو ىخطار الفنر  أو الهندسنة التنى تتبعهنا ب, واضل

.ةالقراءه مع ىيضا  تاريد تسجيلك له ه القراء

ى أن تخطرنا فى حالنة حندوث فقند أو تلنف للعنداد أو فن

سنر حالة حندوث خلنل أو توقنف عنن التسنجيل بسنبب ك

.همالىأو حريق أو 

خنرى أن تخطرنا ى ا كنت قد انتقلت الى وحندة سنكنية ا

وريند أو فى حالة  لنق الوحندة السنكنية المتعاقند علنى ت

أن يوضل التيار الكهربائى لها بسبب تغيبك عنها على

. باالخطار فترة تغيبك

ينوم منن تناريد 30االلتزام بسداد قيمة الفاتورة خنالل 

لنك المطالبه بها وفى حالنة التنأخير عنن السنداد خنالل ت

ك المهلنننه يحنننق للشنننركة قطنننع التغ ينننة الكهربائينننة عنننن

.وفرى  رامة تأخير عند السداد

ةالمسنجلى ا كنت قد تلقيت فاتورة  ال تتفق منع القنراءة

وف ينتم بالعداد فيمكنك ىخطارنا بالقراءة الصحيحة وس

.فى الفاتورة الالحقةه تصويب الخطأ وتسويت

ضمان صحة الفاتورة
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:العدادات الذكية( 2

ن يتم تسجيل قراءات العدادات عن

و يمكننكطريق منو في الشنركة 

فقننا  انننت ايضننا  تقننديم القننراءات و

.لما اوضحنا سابقا  

عداد نحن نلتزم بإجراء المعايرة لل

أو كلمننا طلننب مننناة دوريننصننفةب

كننونت لننك ولكننن فنني هنن ه الحالننة 

.مشتركعلي حساب ال

أو سوف يتم قراءة العنداد شنهريا  

اءة كل شهرين فى حاله تع ر القر

.شهريا  

ا ا قمنننننا بقننننراءات تقديريننننة فنننني

ند حاالت الضنرورة، فسنوف تسنت

ء تقننننديراتنا علننننى كميننننة الكهربننننا

منن المستهلكة فى الشهر المنا ر

ط السنننابقةح وحسنننب متوسنننةالسنننن

.ستهالك فى ه ه  السنةإلا

طموحنننة لننندينا خطنننة 

الحنننننننالل العننننننندادات 

ال كية  محل العدادات

ينننة الرقمينننة والميكانيك

الموجننننننننننودة لنننننننننندي 

.المشتركين

سننوف تقننوم العنندادات

ال كيننننة بوضننننع حننننند 

ية عنن للفواتير التقدير

طريننننق قننننراءة كميننننة 

الكهربنننناء المسننننتهلكه

ويننتم نقننل المعلومننات

, يقأليا  بشكل امن ودق

نا وسوف يقوم مندوبو

بشننر  كننل مننا يتعلننق

بالعمنننننننل بالعننننننندادات 

ال كيننننة والتأكنننند مننننن 

راحتنننننننننننننك عنننننننننننننند 

.استخدامها

خدمات القياس وقراءة العدادات 

:  والميكانيكيةةالعدادات الرقمي( 1
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تننا  ىنةفننتننرتبط أسننعار بيننع الطاقننة الكهربائيننة بتكل

.ةونقل وتوزيع ه ه الطاق

ر سنننعار ينننتم وضنننعها  بنننناء علنننى تكلفنننة عناصننناأل

ل نسنبة الوقنود التنى تمثنةاالنتا  وفنى مقندمتها تكلفن

اة هنن ا مننع مراعنن,نتننا إلتقريبننا  مننن تكلفننة ا50%

.للمستهلكينقتصادى إلجتماعى واإلالبعد ا

والتعريفةسعارألا(أ)

نفاق على استهالك الطاقةإلترشيد ا: المحور الثانى 

الكهربائية

(14)

منزلينة سنتخدامات الإلاسعار بيع الطاقه الكهربائينة ل

ديم تقنومقسمة الى ست شرائل تصاعدية وهندفها هن

.ستهالكإلالدعم لمحدودى الدخل وترشيد ا
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يدترشفيالمشورهتقديلمجالفىالتزاماتنا(2)
فىةالكهربائيالطاقةاستهالكبندعلىاالنفاق

.رالفواتيسدادوتسهيالتالسكنيةالمنشأت

د طلبهنا نحن على استعداد لتقديم المشورة الفنينة عنن

ا مننن خننالل الخبننرات الفنيننة المتاحننة لنندينا فننى هنن 

.المجال 

ى حالنة نحن علنى اسنتعداد لتقنديم المسناعدة الفنينة فن

نية حنندوث عطننل فننى الشننبكة الداخليننة للمنشننأة السننك

.الخاصة بكم يؤدى ىلى فصل التغ ية عنها

حسنين نحن على استعداد لتقديم مشورتنا فى مجال ت

كفننناءة ىسنننتخدام الطاقنننة الكهربائينننة فنننى المنشنننأت

.السكنية 

شنيد نحن على استعداد إلتاحنة خبرتننا فنى مجنال تر

الطاقنننة وتنننوفير بعنننى المهمنننات المرشنننده للطاقنننة 

علنى هن ا بسعر التكلفة بما يؤدى الى ترشيد اإلنفاق

.البند 

تبنادل نحن على استعداد لتن يم حنوارات مجتمعينة ل

راء والخبننننننرات فننننننى مجننننننال ترشننننننيد الطاقننننننة ألا

.ةالكهربائي

واتير سوف نقدم كافة التسهيالت الممكنة فى سداد فن

اجهزة االستهالك المتراكمة سواء نتيجة تقصير من

.التحصيل أو نتيجة التعسر فى السداد 

نه قد أبت سوف نقوم على الفور بتسوية أي مبالغ يث

خطأ منن ةنتيجالمستهلكين تم تحصيلها بالزيادة من 

.الشركة

لفنية التزاماتنا كإستشارين لمشتركينا فى المجاالت ا(1)

دة تقديم المشوره  المخلصة والمساع: المحور الثالث

العاجلة عند الضرورة

(16)(17)



لننننندينا من ومنننننة متكاملنننننة للتعامنننننل منننننع شنننننكاوى 

ن نيم المشتركين طبقا  للقواعند المعتمندة منن جهناز ت

.مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 

هناك مدة محددة للنرد علنى الشنكاوى حسنب طبيعنة

أيام الشكوى ومجالها و  لك على النحوالتالى عشرة

ر و يوم عمل  للشكوى النمطية  فى مجاالت األسعا

ال وثالثننين يومننا للشننكاوي المقدمننة فنني مجنن, الجننودة

.نونيةتوصيل التغ ية الكهربائية والمنازعات القا

ربناء جهناز تن نيم مرفنق الكهللشاكى أن ينت لم النى 

منن قنرار الشنركة فنى حالنة عندموحماية المسنتهلك 

شنننكواه بأحننند الوسنننائلىقتناعنننه بقرارهنننا فننني شنننأن 

:التالية

الشكاوىم التعاملفىالتزاماتنا)3)

(18)(19)

الدور الراب  خلف نادي -شارع المهندس ماهر اباظة1:العنوان: باليد

جمهورية مصر -القاهرة-طريق االوتوستراد مدينة نصر-السكة الحديد

.العربية

11811:الرقل البريدي-73اكتوبر6بانوراما 71:صندوق بريد: بالبريد

23421475(202: )+بالتليفون

23421479(202: )+بالفاكس

http://egyptera.org :بالبريد االلكتروني

المستهلك هل تعلل أن حقوقك وواجباتك عزيزي (4

:كمستهلك للكهرباء هي

:الكهرباءمستهلكواجبات:ثانيا  

التوريدعقدمننسخةعلىالحصولمنالتأكد-1

.التوزيعشركةمعالمبرم

بأن.ىليهالموردالكهربائيمصدرالتيارمنالتأكد-2

نيةالفللقواعدووفقا  مشروعا  المصدره ايكون

.أساسهاعلىالمتعاقدوالقانونية

شيدترتؤكدالتيالفنيةالمواصفاتعنالبحث-3

.ئيةالكهربااألجهزةشراءفىالر بةعندالكهرباء

اءاقتنعندالمغريةاإلعالناتوراءاالنسياقعدم-4

.الكهربائيةاألجهزةجميع



(20)(21)

أن انت امنننك فننني سنننداد فننناتورة اسنننتهالك الكهربننناء 

ن الوفناء نا مننشهريا  سوف يساهم بشكل فعال في تمك

قدمننة بالتزاماتننا تجاهننك وتطنوير وتحسننين الخدمنة الم

.لك

جارها قبل الشرو  في تملك أي وحدة سنكنية أو اسنتئ

ر يجننب ألتاكنند مننن وجننود صننالحية التننرخيص الصنناد

.لتوصيل التغ ية الكهربائية لها

عمنند أن التوصننيالت  يننر القانونيننة  كإحننداث خلننل مت

عنداد بالعداد أو الحصول علي كهرباء  ير مسنجلة بال

ة هي جريمة سوف تعرى من يقوم بهنا الني المسناءل

.ركةضافة لسداد  رامات كبيرة للشإلالقانونية با

ة أن مخالفننة شننروط عقنند التورينند المبننرم مننع الشننرك

بننك بتوصننيل الكهربنناء المسننجلة علنني العننداد الخنناص

ر منأالي وحدات اخري تابعنة للغينر أو تابعنة لنك هنو 

مح ننور سننوف يعننرى  المخننالف ىلنني سننداد مبننالغ 

.لعدادباه ة باالضافة الي فصل التغ ية عنه ورفع ا

:نرجو أن تتذكر مايليالمستهلك عزيزي (5
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لتوزي  الكهرباء...... شركة

بيانات الشركة

:عنوان الشركة

:النطاق الجغرافي

:التليفون

:الفاكس

:الموق  اإللكتروني


