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 إصدارات الدليل

 

 الحالة لعنوانا اإلصدار

 0222يناير 
دليل توصيل التغذية الكهربائية 

 للمشروعات االستثمارية
 ُملغى

 0222يناير 
قواعد توصيل التغذية الكهربائية 

 للمنشآت السكنية
 ُملغى

 0202مارس 
دليل توصيل التغذية الكهربائية 
الرئيسية للمنشآت على الجهدين 

 والمنخفضالمتوسط 
 ساري
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 مـــــتقدي                           

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في سبيل تيسير تقديم خدمة  -

 الكهرباء وتبسيط االجراءات الالزمة للحصول عليها.

تحقيق الهدف  ىمن حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عل وانطالقا   -

نتاجا  ونقال  قبة كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إالمنشود من إنشائه وهو تنظيم ومتابعة ومرا

وتوزيعا  واستهالكا  بما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات 

 أوجه االستخدام المختلفة بأنسب األسعار.

عنه  أسفروالئحته التنفيذية، وما  2112لسنة  78وفي ضوء احكام قانون الكهرباء رقم  -

ت السكنية وغير السكنية تغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآالتطبيق العملي لقواعد توصيل ال

 الجهدين المتوسط والمنخفض خالل فترة العشر سنوات الماضية. على

نعقدة بتاريخ الم 2112/2121فقد وافق مجلس إدارة الجهاز بجلسته السابعة للعام المالي  -

ت السكنية وغير تغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآتحديث دليل توصيل ال ىعل 3/2/2121

الجهدين المتوسط والمنخفض ليكون دليال  يهتدي به طالبي توصيل التغذية  علىالسكنية 

العمل في هذا المجال بالشركات المرخص  ىالكهربائية لمنشأتهم، ويحتكم إليه القائمون عل

 بتوزيع الكهرباء. لها

تغذية الكهربائية الرئيسية ويعد الدليل مرجعا شامال  لكافة إجراءات وقواعد توصيل ال -

، وبصدور ت السكنية وغير السكنية والبرنامج الزمني، والمستندات المطلوبة لتنفيذهاللمنشآ

 االستثمارية للمشروعات الكهربائية التغذية توصيل دليلهذا الدليل أصبح يحل محل 

         الصادر السكنية للمنشآت الكهربائية التغذية توصيل قواعد، و2112الصادر عام 

 واعد التكميلية واإليضاحية المكملة لهما.، والق2118عام 

أن يتم مراجعة قيمة التكلفة النمطية  ىعلمن تاريخ النشر،  اعتبارا  ويسري هذا الدليل  -

 خمس، ومراجعة قواعد توصيل التغذية الكهربائية كل سنتينلتوصيل التغذية الكهربائية كل 

 سنوات.
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  الفصل األول                
   

 الكهربائية واعد توصيل التغذية ـق    

 ةــكنيـآت الســـللمنش الرئـــيسية    

 على الجهدين المتوسط والمنخفض   
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 لمحتوياتا                        
 

 .على الجهدين المتوسط والمنخفض للمنشآت السكنية الرئيسية إجراءات توصيل التغذية الكهربائية    :   أوالً  

 على الجهدين المتوسط والمنخفض. للمنشآت السكنية الرئيسية قواعد توصيل التغذية الكهربائية   :  اً   ــثاني

  .للمنشآت السكنيةالبرنامج الزمني لتنفيذ التغذية الكهربائية وإطالق التيار    :    اً ــثالث

ً رابعــ  .للمنشآت السكنية المستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية    :   ا

 ً  .0202/0202:   أسعار بيع الكهرباء لعام   خامسا

 ً  .الكهرباء استهالكالضرائب النوعية والرسوم المطلوبة على  :     سادسا
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 : إجراءات توصيل التغذية الكهربائية أوالً                 

 

  للمنشآت السكنيةالرئيسية                      

 

  على الجهدين المتوسط والمنخفض                 
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 للمنشآت السكنية: إجراءات توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية أوالً 

 :على الجهدين المتوسط والمنخفض

 طلببة إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء المعني التغذية الكهربائيةيتقدم طالب  (1

 بعد استيفاء(، 1المرفق )مرفق على النموذج توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية

 .مرفقا  به المستندات المطلوبة البيانات المذكورة في الطلب
 

أو  سكنية أو تجارية كل وحدةعن جنيه  21بواقع  بل المعاينةبسداد مقا مقدم الطلبيقوم  (2

 .ةالواحد عن المنشأة جنيه 211، وبحد أقصى إدارية بالمنشأة السكنية
 

إعداد بيان بتكلفة توصيل و تغذيتها لبدائودراسة  معاينة المنشأة السكنيةتقوم الشركة ب (3

والتزامات ، )النمطية أو الفعلية( تكلفة التوصيل موضحا  به، )المقايسة( التغذية الكهربائية

، وذلك طبقا  للنموذج أو الموزع المحوالت غرفةتوفير فيما يتعلق ب صاحب المنشأة السكنية

  .(/ج2،  /ب2أ ، /2 المرفق )مرفق
 

توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية طبقا  إعداد مطالبة بقيمة تكلفة ب تقوم الشركة (4

، يوضح بها إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد/ب( 3/أ ، 3)مرفق للنموذج المرفق 

  .والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية
 

نسخة من  تسليممن صاحب المنشأة السكنية يتم أو موزع محوالت  غرفةفي حالة طلب  (2

طبقا  للضوابط  أو الموزع المحوالت غرفةلالمعتمدة من الشركة المواصفة الفنية التفصيلية 

 .(4)مرفق الموضحة

 وتوفير ،)المقايسة( لقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية صاحب المنشأة السكنيةبعد سداد  (6

 ،وإحضار تصاريح التنفيذ الالزمة ،ب توفيرها طبقا  للقواعدالمحوالت في حالة طل غرفة

 غرفةمن مصدر التغذية إلى والمنخفض تلتزم شركة التوزيع بمد شبكة الجهد المتوسط 

حرصا  على سرعة تنفيذ توصيل  طبقا  للبرنامج الزمنى المعتمدحسب الحالة، المحوالت 

 وإطالق التيار.وتركيب العداد ، التغذية الكهربائية للمشروع

بالبرنامج الزمني للتنفيذ الموضح  شركة التوزيع التزامراعى عند تنفيذ جميع اإلجراءات ي

 دليل.البالبند ثالثاً من 
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                                         .شركة ............................      
                                                .قطاع .............................      

 (0مرفق )      

 الكهربائية لمنشأة سكنيةتغذية الطلب توصيل 
 )كافة أغراض االستخدام(

                                   

 ................................................................................................: ...........   ــــــم ــــــــاالســــــــــ   

 ......................................................................................: ......................  وان المراسلة ــــــــعن   

 ................/محافظة............./حي.............../مدينة ............. قرية ..................... :  موقع المنشأة السكنية   

 : أرضية / فرعية   ة ــــالتوصيلة المطلوب   

  0م .....واإلداري .. ، مساحة الجزء التجاري0.. م........ ، مساحة الجزء السكنى0. م.......المساحة الكلية للمنشأة : ..   

 ....، عدد األدوار(، طبيعة المنشأة )ال يوجد / يوجد( بها تيار/إداريسكنى / تجاري): الغرض من توصيل التيار الكهربائي   

 ... محل...شقة، . ..... .... وحدة، عدد الوحدات مستقبالً  ــــــ .... محل، ....... شقة، ..وحدة ......عدد الوحدات حالياً    
 

  صحيحة وعلى مسئوليتي وأتعهد بإتاحة المكان لمندوب الشركة إلجراء بالطلب أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات الواردة    

 المعاينة.

 ....................................................................توقيع مقدم الطلب : ......     ................تحريراً في : ....   
 

  

 ات المطلوبة :المستند 

 .على توصيل التيار الكهربائي للمنشأة السكنية المختصةالجهة اإلدارية وافقة م .0

 صورة ترخيص المباني مع الرسومات المعمارية. .0

 .إيصال سداد مقابل المعاينة .3

 

 تعليمات عامة                                                   
 

ألي سبب من أسباب ة في حالة ثبوت عدم صحة أحد البيانات المدرجة بالطلب أو إجراء المعاينة نالشركة غير مسئولة عن عدم تنفيذ المعاي .0

 التعذر.

 .معاينة خالل شهرين من تاريخ تقديمه الطلباليُعتبر الطلب الغياً إذا لم يمكن مقدم الطلب الشركة من  .0

 .ال يحق لطالب التغذية استرداد قيمة مقابل المعاينة 0 ، 0وفى كال الحالتين  .3

لوحة بدل فاقد تكون المصاريف على عاتق مقدم إذا تبين من المعاينة ضرورة تركيب توصيلة أو إجراء تصليح بالوصلة الموجودة أو تركيب  .4

 الطلب.

 ال تُركب العدادات إال بعد التعاقد على توريد التيار وسداد التكاليف. .2

 ة طلب تركيب توصيلة أرضية أو فرعية فإن الشركة غير مسئولة عن التركيب إذا اعترض المالك.في حال .6

للمنشأة على أال تكون مسئولة عما ينتج من أضرار أو  تتولى الشركة مراجعة العامود الصاعد بالمنشأة السكنية طبقاً لألحمال التصميمية .2

 مستقبالً. تلفيات للعامود الصاعد بسبب زيادة أحمال المنشأة

 

 إيصال                                                                   

 .........................................................طلب المقدم من السيد : ......... ال............................ت أنا : .....................استلم     

 ..... بتاريخ ......./......./..............لمقيد برقم : .....وا..... ...................................................................:............بشأن      

 : ........................................................... حيإدارة إيرادات      

                                                                                                                                                                 
                   

 

                                                                                                                                               ...............................م   ........ـاالس                                                                                                      

 .......................................  التوقيع                                                                                                      

   .........................التاريخ  ..............                                                                                                      
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                                                  شركة ............................    
     قطاع .............................    
 

                  /أ(0)مرفق                                                                                   

 لمنشأة سكنيةبتكلفة توصيل التغذية الكهربائية  بيان                             

 بالتكلفة النمطية مقايسة                                             
      

 بتاريخ : ..../..../.......... .....................................................................م : ...............ــطلب توصيل رق
 ..............................................................................................................: ...... ــــــــمــاالســــــــــ
 .........../محافظة..........حي...../.../مدينة................قرية ..................................ـــــوان : ..........ــالعنـــــــــ
 ى : شعبي / متوسط / راقيـــة الحــطبيعـــــ

  :ة ـــالقدرة المطلوب
 ، مرحلة ثالثة ............... ك.ف.أ  مرحلة ثانية ............. ك.ف.أمرحلة أولى ......... ك.ف.أ ، ى : ــــــــــسكنـــــــــ

 مرحلة أولى ......... ك.ف.أ ، مرحلة ثانية ............. ك.ف.أ، مرحلة ثالثة ............... ك.ف.أ   : إداري/ارىتجـــــــ
 مرحلة أولى ......... ك.ف.أ ، مرحلة ثانية ............. ك.ف.أ، مرحلة ثالثة ............... ك.ف.أ  :  استخدامات أخري

 

 إجمالي التكلفة )بالجنيه( تكلفة القدرة )جنيه/ك.ف.أ( القدرة )ك.ف.أ(   الغرض من استخدام التيار    

    استخدامات سكنية -0

    وإدارية استخدامات تجارية -0

    أخرىاستخدامات  -3

 مصعد    

 مياه طلمبات    

  مركزيتكييف    

 تسخين مياه    

    اإلجمـــــــــــــــــالي         
 

 .دون سند قانونى على إجمالي التكلفة ال يجوز إضافة أي رسوم أو ضرائبملحوظة: 
 

 للتنفيذ:المستندات المطلوبة 
 

 لمركز معلومات شبكات المرافق.إيصال السداد  (0

 .التصاريح المطلوبة للتنفيذ (0

 إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية. (3

 
 اإلدارة                                   المدير العام رئيس قسم المقايسات                                 مدير              

 

                                                            ...                                                                                                                          ................................................................................................................................................ســم ..........اال

 ............................................................................................................................................................. التوقيع

 .........................................................................................................................................التاريخ ....................
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 شركة ............................    

 (                                       /ب0مرفق )                                قطاع .............................    

 توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة سكنيةبتكلفة  بيان                             

 (بالتكلفة الفعليةمقايسة )                                            
 

 ...../......تاريخ : ...../........... ب...............................................................طلب توصيل رقم : ..........
 ...............................................................................................: .................. ـــــــم ـاالســـــــــ

 ......ظة............/محاف.../مدينة........../حي.........................قرية ........................ـــــوان : .....العنـــــــــــ    
  ........ ك.ف.أ ، مرحلة ثالثة ............. ك.ف.أ..... ك.ف.أ ، مرحلة ثانية ..........ـة : مرحلة أولى ..ـالقدرة المطلوب

 
 

 م
 

 الصنف

 

 الوحدة
 

 الكمية

 

سعر توريد الوحدة شاملة ضريبة القيمة 
 )جنيه(المضافة المسددة عن المهمات الموردة 

 

شاملة  قيمة التوريد
 ضريبة القيمة المضافة

 

 النقل والتخزينم. 
(4%) 

 

إجمالي قيمة 
 )جنيه(المهمات

 

تكلفة تركيب 
 )جنيه(الوحدة

 

إجمالي تكلفة 
 )جنيه(التركيب

          

          

          

  اإلجمـــــــــــــــــالي                                                  
 
 

 )الجنيه( ـةالقيم   البيــــــــــــــان                                                      

  :المهمات –أ 
  إجمالي قيمة المهمات    
  على التنفيذالدوري واإلشراف  والفحص واالختبار المواصفاتمراجعة  مقابل 3%   

  على التنفيذالدوري واإلشراف واالختبار  والفحص المواصفات مراجعة على مقابل مضافةضريبة قيمة  %
  إجمالي تكلفة المهمات                                                   

  التركيب: –ب 
  إجمالي تكلفة التركيب    
  قيمة مضافة على إجمالي تكلفة التركيبضريبة  %    

  إجمالي تكلفة التركيب                                                    
  إجمالي قيمة المقايسة                                                    

 
   ملحوظة:

 وارد تفصيالً بعاليه. عما هوال يجوز تحصيل أي مبالغ إضافية  (0     
 يتم حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة طبقاً لما هو مقرر قانوناً. (0    

 

 المستندات المطلوبة للتنفيذ :
 

 إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق. (0
 تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابالت وإعادة الشيء ألصله. (0
 التغذية الكهربائية.إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل  (3

 

        
 اإلدارة                                   المدير العام رئيس قسم المقايسات                                     مدير   

 

                                                                                                               .......................................................                                                                      .....................................................................االســم .................................

 .....................................................................................................................................................التوقيع .......

 ...........................................................................................................................................لتاريخ ..................ا
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 شركة ............................    

 (                                       /ج0مرفق )                                قطاع .............................    

  سكنيةال والتقسيمات والمخططات التغذية الكهربائية للمشروعاتتوصيل بيان بتكلفة          

 التي تقوم بتنفيذها جهات حكومية                                       

 بالتكلفة الفعليةمقايسة                                               
 

 ......... بتاريخ : ...../...../.................................................................طلب توصيل رقم : ................
 ....................................................................................االســـــــــــــــــم  : ..............................

 ..../حي........./محافظة.............................قرية .........../مدينة................ـــــوان : ................العنـــــــــــ    

   ............ ك.ف.أ... ك.ف.أ ، مرحلة ثالثة ......القدرة المطلوبــة : مرحلة أولى ............. ك.ف.أ ، مرحلة ثانية .....
 

 

 م
 

 الصنف

 

 الوحدة
 

 الكمية

 

سعر توريد الوحدة شاملة ضريبة القيمة 
 المضافة المسددة عن المهمات الموردة )جنيه(

 

قيمة التوريد شاملة 
 ضريبة القيمة المضافة

 

إجمالي قيمة 
 المهمات)جنيه(

 

تكلفة تركيب 
 الوحدة)جنيه(

 

 إجمالي تكلفة التركيب)جنيه(

         

         

         

  اإلجمـــــــــــــــــالي                                                     
 
 

 القيمـة)الجنيه(  البيــــــــــــــان                                                         

  المهمات: –أ 

  إجمالي قيمة المهمات    

  مقابل مراجعة المواصفات والفحص واالختبار واإلشراف الدوري على التنفيذ 3%   

  واإلشراف الدوري على التنفيذواالختبار ضريبة قيمة مضافة على مقابل مراجعة المواصفات والفحص  %   

  إجمالي تكلفة المهمات                                                   

  التركيب: –ب 

  إجمالي تكلفة التركيب    

  ضريبة قيمة مضافة على إجمالي تكلفة التركيب %    

  إجمالي تكلفة التركيب                                                    

  إجمالي قيمة المقايسة                                                    
 

 ملحوظة:
 ( ال يجوز تحصيل أي مبالغ إضافية عما هو وارد تفصيالً بعاليه.0 
 ( يتم حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة طبقاً لما هو مقرر قانوناً.0 
 .من قيمة المهمات نظير ذلك %4نسبة تحصل على في حالة قيام الشركة بعملية النقل والتخزين ( 3 
 

 المستندات المطلوبة للتنفيذ :
 

 السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.إيصال  (0
 تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابالت وإعادة الشيء ألصله. (0
 إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية. (3
 

 المدير العاماإلدارة                                    رئيس قسم المقايسات                                     مدير          
 

                                                                                                             ...................................                                                                             ..............................................................................االســم ........................................... 
 .........................................................................................................................التوقيع ...................................

 ...........................................................................................................................التاريخ ................................ 
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 .......ركة ...................ش 

                                                                                                                  قطاع .............................      

 /أ(3مرفق )                                                                               

 الكبرى سكنيةال والمخططات للمشروعات والتقسيماتتوصيل التغذية الكهربائية بتكلفة  مطالبة       

 (بالتكلفة الفعلية)

 .......................................................................................................................السيــــــــــد /   
 تحية طيبة وبعد ،،،،                 

 ..... بخصوص توصيل التغذية الكهربائية...... بتاريخ ...................كم رقم ..ـــدم من سيادتـــب المقـــــلـإيماًء إلى الط
 ...........................................................................................................: ........... االســـــــــــــم

 ...ي........./محافظة............../ح..قرية .........../مدينة.....................................ـــــوان : ..........العنـــــــــــ  
 0... م.......رياإلداو مساحة الجزء التجاري، 0... م....... ، مساحة الجزء السكنى0. م.....المساحة الكلية للمنشأة : ..    
 القدرة المطلوبـــة :   
 ... ك.ف.أ ، مرحلة ثانية ............. ك.ف.أ، مرحلة ثالثة ............... ك.ف.أ  ...ـــى : مرحلة أولى ...ـــــسكنــــ  
 مرحلة أولى ......... ك.ف.أ ، مرحلة ثانية ............. ك.ف.أ، مرحلة ثالثة ............... ك.ف.أ   : إداري/ارىتج  
 استخدامات أخري : مرحلة أولى .... ك.ف.أ ، مرحلة ثانية ............. ك.ف.أ، مرحلة ثالثة ............... ك.ف.أ    

ً الية ................للمنشأة السكنية بقيمة إجملكهربائية برجاء التكرم بسداد تكلفة توصيل التغذية ا       .................. جنيها
      ومرفق لسيادتكم بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة، والمستندات المطلوبة للتنفيذ.     

 مالحظـــــــــــات

 -للمنشأة: الكهربائيـــــة توصيـــــل التغذيـــــة  (0

 في حين القدرات المطلوبة لمراحل االنشاء لتغطى كافة وصيلة التغذية الكهربائية للمنشأةيحق للشركة العتبارات فنية تنفيذ ت ،

أن التكلفة الواردة بهذه المطالبة هي تكلفة توصيل التغذية الكهربائية التي يتحملها طالب التغذية عن المرحلة ............. 

 فقط. 

 في المراحل التالية بنفس القواعد المتبعة في هذه  توصيل التغذية الكهربائية للمنشأةم طالب التغذية بسداد تكلفة يلتز

 المرحلة.

  في حالة طلبها طبقاً للقواعد. محوالت غرفةيلتزم طالب التغذية بإنشاء 
 

 -التغذية: التكلفة الواردة بالمطالبة ال تشمل التكاليف الموضحة فيما بعد والتي يتحملها طالب  (0

  .تكاليف الشبكات الداخلية للمشروع 

  قيمة المبالغ التي تسدد لمركز معلومات شبكات المرافق أو التي تسدد للجهة اإلدارية المختصة الستخراج تصاريح

 الحفر وإعادة الشيء ألصله. 

 اريف إعادة الرصف التي تسدد للجهات المختصة.مص 

 غير بمسار الخطوط المغذية للمنشأةالتعويض عن نزع الملكية والتعويض عن ممتلكات ال. 
 

بالنسبة لباقي الجهات، يحق  ينالسداد خالل ثالثة أشهر من تاريخ المطالبة بالنسبة للجهات الحكومية، وشهرفي حالة عدم  (3

 للشركة إعادة حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية باألسعار السارية.

السداد خالل أربعة شهور من تاريخ المطالبة بالنسبة للجهات الحكومية، وثالثة شهور بالنسبة لباقي الجهات يحق في حالة عدم  (4

 ومالياً بعد سداد مقابل دراسة جديد.للشركة إعادة دراسة وتقييم تغذية المشروع فنياً 

 .، أو بتحويل بنكي على حساب الشركةباسم الشركة عاليه نقداً أو بشيك مصرفي يتم سداد القيمة (2

يلتزم طالب التغذية بتمكين الشركة من تنفيذ العملية وإزالة االعتراضات، ومن حق شركة التوزيع إلغاء تنفيذ التغذية الكهربائية  (6

                                               ة عدم تمكينها من ذلك.للمشروع في حال

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،،                                                     
 .........................رئيس قطاع شبكات....                                                                                                   

                        ......                                                                                                                       ـم   ..................................ـاالس  
 .........................................  التوقيع  

 .........................................  التاريخ                                                                                                            
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 شركة ............................    
                                                                                                                  قطاع .............................    

                                                                          

 /ب(3مرفق )                                                                            

 مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة سكنية                              
 (التكلفة النمطية)ب                                           

 ........................................................................................................السيــــــــــد / ................  

 تحية طيبة وبعد ،،،،              

 .......... بخصوص توصيل التغذية الكهربائية..... بتاريخ ............كم رقم ....إيماًء إلى الطـلـــــب المقـــدم من سيادتـــ

 ..........................................االســـــــــــــم : .............................................................................

 ........../محافظة......../حي..............قرية .........../مدينة...................: ......................... العنــــــــــــــــوان  

 0.. م.......اإلداري.و التجاري، مساحة الجزء 0.. م......... ، مساحة الجزء السكنى0.. م....المساحة الكلية للمنشأة : .    

 القدرة المطلوبـــة : ............... ك.ف.أ    

 مرحلة أولى ......... ك.ف.أ ، مرحلة ثانية ............. ك.ف.أ، مرحلة ثالثة ............... ك.ف.أ   سكنــــــــــــى :  
 تجارى/إداري : مرحلة أولى ......... ك.ف.أ ، مرحلة ثانية ............. ك.ف.أ، مرحلة ثالثة ............... ك.ف.أ    
 مرحلة ثانية ............. ك.ف.أ، مرحلة ثالثة ............... ك.ف.أ   استخدامات أخري : مرحلة أولى .... ك.ف.أ ،  

 ......................... جنيهاً ...يمة إجمالية ......برجاء التكرم بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية بق     
   لكهربائية للمنشأة، والمستندات المطلوبة للتنفيذ.ومرفق لسيادتكم بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية ا     
    

 مالحظـــــــــــات

 -توصيـــــل التغذيـــــة الكهربائيـــــة للمنشأة: (0

 يحق للشركة العتبارات فنية تنفيذ توصيلة التغذية الكهربائية للمنشأة لتغطى كافة القدرات المطلوبة لمراحل االنشاء. 

  في حالة تعلية المنشأة بأدوار مرخص له بها بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأةيلتزم طالب التغذية. 

  محوالت في حالة طلبها طبقاً للقواعد. غرفةيلتزم طالب التغذية بإنشاء 

 -التكلفة الواردة بالمطالبة ال تشمل التكاليف الموضحة فيما بعد والتي يتحملها طالب التغذية: (0

  .تكاليف الشبكات الداخلية للمشروع 

  قيمة المبالغ التي تسدد لمركز معلومات شبكات المرافق أو التي تسدد للجهة اإلدارية المختصة الستخراج تصاريح

 الحفر وإعادة الشيء ألصله. 

 .مصاريف إعادة الرصف التي تسدد للجهات المختصة 

 ر بمسار الخطوط المغذية للمنشأة.التعويض عن نزع الملكية والتعويض عن ممتلكات الغي 

من تاريخ المطالبة، يحق للشركة إعادة حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية باألسعار  ينفي حالة عدم السداد خالل شهر (3

 السارية. 

4)  ً ومالياً بعد  في حالة عدم السداد خالل ثالثة شهور من تاريخ المطالبة، يحق للشركة إعادة دراسة وتقييم تغذية المشروع فنيا

 سداد مقابل دراسة جديد.

 عاليه نقداً أو بشيك مصرفي باسم الشركة، أو بتحويل بنكي على حساب الشركة. يتم سداد القيمة (2

يلتزم طالب التغذية بتمكين الشركة من تنفيذ العملية وإزالة االعتراضات، ومن حق شركة التوزيع إلغاء تنفيذ التغذية الكهربائية  (6

 لة عدم تمكينها من ذلك.للمشروع في حا
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،،                                              
 

 ..............رئيس قطاع شبكات.................                                                                                                   
                                                 ...............................                                                                                              االســم   ............. 
 ...........................التوقيع  ................. 

 ............................التاريخ  ................                                                                                                           
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 شركة ............................    
                                    قطاع .............................    
                                                                             

 (4مرفق )                                                   

 المحـــــوالت غرفضوابط استالم                                   

 
 
 

 .التنفيذية تهالئح( من 70، والمادة )0202لسنة  72( من قانون الكهرباء رقم 62تلتزم الشركة بأحكام المادة ) (0

 

     على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقاً للدراسة الفنية، وكذلك األبعاد والمقاسات الفعلية غرفةأبعاد التتوقف  (0

 المحول وإمكانية فرش المهمات. غرفةللمهمات التي سيتم وضعها ب

 

ً لطبيعة المكان، يجب مراعاة أن تكون األبعاد تسمح  غرفةحالة عدم مطابقة أبعاد ال في (3 لألبعاد المطلوبة طبقا

أعمال الصيانة الوقائية والعالجية سليم وآمن للعاملين وإجراء  فنيبسهولة دخول وفرش المهمات بشكل 

 بسهولة وأمان.

 

أو بجوارها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة  المحول غرفةيعلو سطح يجب مراعاة أال  (4

 مرتفعة عن مستوى سطح األرض بما ال يسمح بدخول مياه األمطار لها. 

 

ً  غرفاة أن يتم فرش المهمات داخل اليجب مراع (2  للرسومات المرفقة لكل حالة. طبقا

 

على لجنة برئاسة السيد بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض  غرفةفي حالة وجود أي معوقات الستالم ال (6

على الطبيعة  غرفةلبحث ومعاينة وضع ال رة والعضو المنتدب أو من يفوضهرئيس مجلس اإلداالمهندس 

 من الداخل. غرفةأو طبقاً لشكل الحة اإلجمالية المطلوبة تقريباً في حدود المسا غرفةوإمكانية استالم ال
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 الرئيسية  يل التغذية الكهربائيةثانياً: قواعد توص     

 على الجهدين المتوسط والمنخفض منشآت السكنيةلل  
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 أهم التعريفات الواردة بقواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية       
 

 أوالً: المنشأة السكنية:
 

 عقار مرخص بإنشاء وحدات سكنية به من الجهة اإلدارية المختصة. أييقصد بالمنشأة السكنية 

 

 ثانياً: القدرة التصميمية للمنشأة السكنية:
 

 .0م 022يقصد بالقدرة التصميمية للمنشأة السكنية األحمال التصميمية المقننة بالكيلو فولت أمبير لكل 

 

 لتوصيل التغذية الكهربائية: التكلفة النمطيةثالثاً: 
 

على الجهد لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل  التكلفة النمطيةيقصد ب

 باإلضافة ،متر من مصدر التغذية 022 حتى مسافةفض شاملة تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخالمنخفض 

 .المضافةأجور التركيب وضريبة القيمة  إلى

 

 لتوصيل التغذية الكهربائية: يةفعلالتكلفة الاً: رابع
 

 +شاملة ضريبة القيمة المضافة المهمات  توريد قيمة إجمالي ية لتوصيل التغذية الكهربائيةفعلالتكلفة البيقصد 

 مقابلمن إجمالي قيمة المهمات  %3 +( مصاريف النقل والتخزين) من إجمالي قيمة توريد المهمات 4%

 من قيمة مضافة قيمة ضريبة %التنفيذ +  على الدوري واإلشراف واالختبار والفحص المواصفات مراجعة

 % + التركيب تكلفة إجمالي + التنفيذ على الدوري واإلشراف واالختبار والفحص المواصفات مراجعة مقابل

 .التركيب تكلفةقيمة  إجمالي على مضافة قيمة ضريبة
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 :ية للمنشآت السكنيةقواعد توصيل التغذية الكهربائثانياً:              

 

 :نطاق سريان القواعدأوالً: 
، على الجهدين المتوسط والمنخفض ية للمنشآت السكنيةتسري هذه القواعد على التوصيالت الكهربائية الرئيس

وال تسري  ،عقار مرخص بإنشاء وحدات سكنية به من الجهة اإلدارية المختصة أيويقصد بالمنشأة السكنية 
ويتم مراجعة هذه القواعد كل   هذه القواعد على المنشآت التي تحتوي على وحدات إدارية أو تجارية فقط.

 خمس سنوات.
 

 ً  المنشأة السكنية:: تحديد مساحة ثانيا
 

شاملة البدرومات والجراجات والوحدات السكنية والوحدات التجارية  يتم تحديد مساحة المنشأة السكنية
 طبقاً للرخصة. واإلدارية

 
 اً: تحديد القدرة التصميمية للمنشأة السكنية:ثالث

 

يتم ، و0م 022بالكيلو فولت أمبير لكل يقصد بالقدرة التصميمية للمنشأة السكنية األحمال التصميمية المقننة 

لشركات التوزيع  الجغرافيالنطاق  فية للمنشأة السكنية بالقرى والمدن واألحياء الواقعة ميتحديد القدرة التصمي

 ً  للفئات الموضحة بالجدول التالي: طبقا

 
            

 البيــــــــــــــــان                         
 (0م 022)ك.ف.أ/ القدرة التصميمية  

 إداري/تجارى   سكنى

 2 0 جميع الشركات القرى  
  

 المدن  
  

 جميع الشركات
 02 4 والمتوسطة األحياء الشعبية

 02 7 األحياء الراقيةالمناطق و
 

 

 :بعد المعاينة على الطبيعةكحد أدنى  يُضاف إلى هذا األحمال التالية
 

 ك.ف.أ. 2طلمبة المياه الواحدة:   -ك.ف.أ.                       2 المصعد الواحد -

 : طبقاً لما يقدمه المشترك.ويتم إضافتها المركزي/تسخين المياه المركزيالتكييف ال تتضمن هذه األحمال  -

 

التابعة بالمدن  لحصول على بيان بالمناطق واألحياء الراقيةمع المحافظات ل تقوم جميع الشركات بالتنسيق

 من المحافظات.ها ، واعتمادالجغرافينطاقها  فيلمحافظات الواقعة ل

 

 ً  :التكلفة النمطيةية للمنشأة السكنية ب: تكلفة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسرابعا
 

 على الجهدمن تكلفة التوصيل نصيب الكيلو فولت أمبير  لتوصيل التغذية الكهربائية التكلفة النمطيةيقصد ب .0
مسافة  حتى شاملة تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخفض وأجور التركيب وضريبة المبيعاتالمنخفض 

 .مائة متر من مصدر التغذية
 422يتحمل طالب التغذية الكهربائية الرئيسية تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية بواقع  .0

ً لمتوسط  كل سنتين، ويتم مراجعتها المطلوبة للمنشأةجنيه/ك.ف.أ من األحمال أربعمائة وخمسون  طبقا
 .ضريبة القيمة المضافة فيأسعار المهمات وكذا التغير  فينسبة التغير 

 

يتم حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على أساس المساحة الكلية لعدد األدوار  .3
ً للرخصة والرسم  ، على أن الوحدة المحليةوموافقة  الهندسيالمطلوب توصيل التغذية الكهربائية لها طبقا
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حالة تعلية المنشأة  فيالكهربائية بسداد قيمة تكلفة توصيل التغذية  بالتزامهيقدم طالب التوصيلة إقراراً 
 .السكنية بأدوار مرخص له بها

 

وذلك ك.ف.أ، لكل  المقررة التكلفة النمطيةبالسكنية توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت يتم إعداد مقايسات  .4
التي ال تزيد المسافة بينها وبين أقرب و ،ك.ف.أ 222التي ال تزيد قدرتها التصميمية عن  للمنشآت السكنية

 عن مائة متر.نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض 
 

بقدرة  المسافة بين المنشأة السكنيةأو زيادة  ،ك.ف.أ 222القدرة التصميمية للمنشأة عن حالة زيادة  في .2
مائة متر، يتم حساب قيمة للجهد المنخفض عن وأقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة ك.ف.أ  222حتى 

 .المقايسة بالتكلفة الفعلية
 

في المنشآت السكنية عن القدرة  (إداري/الوحدات )سكني/تجاري قدرة المركبة ألياً منفي حالة زيادة ال .6
 .ك.ف.أ من األحمال الزائدةلكل  المقررة التكلفة النمطيةبالتصميمية، تتم المحاسبة عن فرق القدرة 

 

ً يحظر  .2 ررة لكل ك.ف.أ، والتكلفة المق التكلفة النمطيةالجمع بين المحاسبة بعند إعداد المقايسة مطلقا
، كما يحظر تقاضي أي نسبة من قيمة المهمات تحت مسمى اإلشراف على التنفيذ والفحص الفعلية

 تنفيذ الشبكات الداخلية للمنشأة عن طريقه.بواالختبار في حالة قيام صاحب المنشأة 
  

 إليضاحات المكملة للقواعد:اً: اخامس
 

طبقاً لعدد األدوار الواردة  توصيلالعلى تكلفة للمنشأة السكنية الكهربائية  التغذية يتم محاسبة طالب توصيل -0

، ويتم تنفيذ التوصيلة على أساس القدرة وشهادة المطابقة الصادرة من الجهة اإلدارية برخصة البناء

لضوابط الواردة بالبند للشروط وامراعاة توفير غرفة المحوالت طبقاً مع  للمنشأةالتصميمية للمساحة الكلية 

 .سادساً من القواعد

عند تطبيق هذه القواعد يتم حساب مساحة البدروم والجراج ضمن مساحة الجزء السكنى من المنشأة، وإذا  -0

صميمية لها على أساس كانت المساحة الكلية للمنشأة السكنية تقل عن مائة متر مربع يتم حساب القدرة الت

 نسبة المساحة الكلية إلى مائة متر مربع.

 ت السكنية التي يتم هدمها وإعادة بناؤها بعد تاريخ اعتماد هذه القواعد.تم تطبيق هذه القواعد على المنشآي -3

ها أجهزة التعمير ال يتحمل طالب التغذية المقامة في المدن الجديدة التي تنشئ بالنسبة للمنشآت السكنية -4

المقننة من جهاز التعمير، التصميمية الكهربائية سوى قيمة العداد، بشرط أال تزيد قدرة المنشأة عن القدرة 

المقننة من جهاز التعمير يتحمل المشترك بقيمة فرق التصميمية وفي حالة زيادة قدرة المنشأة عن القدرة 

 .المقررة يةالتكلفة النمطب القدرة

يتحمل طالب  ك.ف.أ 222قدرة أكبر من سكنية بفي حالة طلب توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت ال -2

 غرفةتوريد وتركيب مهمات تكلفة قيمة  الفعلية شاملةة بالتكلف صيل التغذية الكهربائيةالخدمة بتكلفة تو

(، وخالفه المحوالت المخصصة للمنشأة )المحوالت ولوحات التوزيع الالزمة للجهدين المتوسط والمنخفض

 وبالتالي تكبير المحولبسبب التعلية الخاصة به  زيادة قدرة المنشأة السكنية وفى حالة طلب مالك المنشأة

بالتكلفة  ، وما يلزم ذلك من مهماتيلتزم المشترك بسداد مقايسة بقيمة فرق تكبير المحول المغذى للمنشأة،

 . الفعلية
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على الجهد  م.ف.أ 00وحتى أقل من م.ف.أ  2للمشروع السكني أكثر من وبة في حالة إذا كانت القدرة المطل  -6

ك.ف، يلتزم  00على الجهد المتوسط  م.ف.أ 04م.ف.أ وحتى أقل من  02ك.ف، أو أكثر من  00لمتوسط ا

، هذا باإلضافة إلى سداد قيمة المقايسة صاحب المنشأة بتسليم مبنى موزع بدون مهمات إذا لزم األمر

 بالتكلفة الفعلية.

وفى حالة استخدام هذا الموزع من شركة التوزيع وطالب التغذية يتم توزيع التكلفة الفعلية لتغذية الموزع 

 بين طالب التغذية وشركة التوزيع بنسبة األحمال المخصصة لكل منهما.شاملة مهماته، 
 

ك.ف، أو  00فأكثر على الجهد المتوسط  ف.أم. 00 السكنى في حالة إذا كانت القدرة المطلوبة للمشروع  -2

، ويتم إلزام طالب وعرللمشك.ف يتم تخصيص الموزع بالكامل  00فأكثر على الجهد المتوسط  ف.أم. 04

، هذا باإلضافة إلى سداد قيمة بسداد كامل التكلفة الفعلية للموزع بما فيها قيمة األرض والمهماتالتغذية 

 .المقايسة بالتكلفة الفعلية
 

في حالة طلب إضافة مصدر احتياطي للتغذية الكهربائية للمنشأة السكنية يتم حساب تكلفة المصدر االحتياطي  -7

 بالتكلفة الفعلية.

مقايسة التوصيالت الفرعية )توصيالت العدادات أو العامود الصاعد( إلى مقايسة يجب عدم ضم أو إضافة  -2

 التوصيلة الرئيسية، ويتم إعداد مقايسة مستقلة لها.

مشروعات للم.ف.أ 32على الجهد المتوسط بقدرة حتى توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية في حالة  -02

ا الوحدات المحلية أو الهيئات الحكومية وأجهزة التعمير، التي تقيمه الكبرى والتقسيمات والمخططات السكنية

 للتوصيل بالتكلفة الفعلية تتحمل الجهة طالبة توصيل التغذية الكهربائيةالمعتمدة  الخاصة والتقسيمات السكنية

من مخرج محطة المحوالت التابعة للشركة  ابدءً  للتغذية المهمات الالزمةتكلفة كافة  ةوتشمل هذه التكلف

 –المصرية لنقل الكهرباء وحتى نقاط التغذية على الجهد المنخفض للمنتفع النهائي وتشمل كافة )الكابالت 

 األراضيتوفير   باإلضافة إلى لوحات التوزيع( –صناديق األكشاك  –محوالت التوزيع  –الموزعات 

نشاء خطوط الربط والمساحات الالزمة إل ،لوحات التوزيع الموزعات أوأو  المحوالت الالزمة إليواءوالمباني 

وتقوم شركة التوزيع بالتوصيل لكافة المنشآت السكنية وفقاً للقدرات المخصصة لها بقيمة  وشبكات التوزيع،

ذه زيادة القدرة التعاقدية عن القدرة المخصصة له يتحمل قيمة ه وفى حالة طلب المشترك العدادات فقط،

 .وفقاً للقواعد لكل ك.ف.أ المقررة التكلفة النمطيةالزيادة ب

للمشروعات  م.ف.أ32وفى حالة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من  -00

والتقسيمات والمخططات السكنية الكبرى التي تقيمها الوحدات المحلية أو الهيئات الحكومية وأجهزة التعمير، 

تتحمل الجهة طالبة توصيل التغذية الكهربائية بالتكلفة الفعلية للتوصيل والتقسيمات السكنية الخاصة المعتمدة 

تكلفة كافة المهمات  باإلضافة إلى ،ت على الجهد العاليإنشاء محطة المحوال تكلفة وتشمل هذه التكلفة

وحتى نقاط التغذية على الجهد المنخفض للمنتفع النهائي  بدًءا من مخرج محطة المحوالتللتغذية  الالزمة

لوحات التوزيع( باإلضافة إلى   –صناديق األكشاك  –محوالت التوزيع  –الموزعات  –وتشمل كافة )الكابالت 

ضي والمباني الالزمة إليواء المحوالت أو الموزعات أو لوحات التوزيع، والمساحات الالزمة توفير األرا

إلنشاء خطوط الربط وشبكات التوزيع، وتقوم شركة التوزيع بالتوصيل لكافة المنشآت السكنية وفقاً للقدرات 

ة عن القدرة المخصصة له المخصصة لها بقيمة العدادات فقط، وفى حالة طلب المشترك زيادة القدرة التعاقدي

 وفقاً للقواعد. لكل ك.ف.أ المقررة التكلفة النمطيةيتحمل قيمة هذه الزيادة ب

للشركة الحق في وقف تنفيذ المقايسة في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة من صاحب المنشأة  -00

 األدوار والمساحات. بالنسبة لنوع الوحدات التي تشملها )سكنية / تجارية / إدارية(، وعددالسكنية 
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 المحوالت أو الموزعات بالمنشآت السكنية: ةحجرساً: توفير ساد

  :ك.ف.أ 222هد المتوسط بقدرة أكبر من في حالة التغذية الكهربائية على الج .أ

 

ً ألحكام المادة ) .0 المنشآت ، يلتزم أصحاب 0202لسنة  72ن الكهرباء رقم ( من قانو62فإنه طبقا

بإنشاء ، ك.ف.أ 222سط بقدرة أكبر من الذين يتم تغذيتهم على الجهد المتو والمدنالسكنية بالقرى 

الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة  وأصها لمحوالت التوزيع يتخصلبمنشآتهم السكنية  حجرات

ً للشروط والمواصفاتة، وذد المتوسطوكات الجهلشب التي تحددها الشركة ويعتمدها  لك طبقا

 .الجهاز
 

 

، 0202لسنة  72( من الالئحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم 70وطبقاً للفقرة الثانية من المادة ) .0

فإن على األجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص ما لم يقدم ذو 

محوالت بموجب خطاب صادر من شركة التوزيع  ةحجربتوفير  االلتزامالشأن ما يُفيد مراعاة 

ً للشروط  غرفالمعنية بموقفهم بالنسبة لتخصيص  المحوالت للعقار المطلوب إنشائه طبقا

إصدار تراخيص البناء عدم بالتي يضعها في هذا الشأن، وعلى األجهزة المختصة  والمواصفات

 .ما لم يقدم ذو الشأن ما يُفيد مراعاة االلتزام بذلكإصدار هذه التراخيص 
 

 قدرتها بحيث تتجاوزك.ف.أ 222تغذيتها بقدرة حتى كان يتم  سكنيةمنشأة  قدرة ةفي حالة زياد .3

بمنشأته السكنية أو بمنشأة  ك.ف.أ، يلتزم صاحب المنشأة السكنية بتوفير حجرة محوالت 222

القدرة اإلضافية متر، باإلضافة إلى سداد قيمة  022ال تزيد المسافة بينهما عن  سكنية مجاورة

 .وخالفه توريد وتركيب المحول ولوحتي التوزيع المتوسط والمنخفضتكلفة بالتكلفة الفعلية شاملة 

أو بمنشأة سكنية  بمنشأتهسواء السكنية بتوفير حجرة محوالت ام صاحب المنشأة حالة عدم قيوفى 

 فرق القدرة بالتكلفة الفعلية شاملة تكلفة باإلضافة إلى سداد قيمة يلتزم صاحب المنشأة مجاورة،

عن  جنيه 0222بسداد مبلغ يلتزم  ،توريد وتركيب المحول ولوحتي التوزيع المتوسط والمنخفض

في  اإلضافيةجنيه عن كل ك.ف.أ من األحمال  0222وفي القرى، اإلضافية  كل ك.ف.أ من األحمال

ركة برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة لبحث على لجنة يتم تشكيلها بالش وذلك بعد العرض، المدن

 .لتوصيل الكهرباء للمنشأة التغذية الكهربائية المتاحة مصادر

 
 

 
 

 :ك.ف.أ 222 بقدرة حتى في حالة التغذية الكهربائية على الجهد المنخفض .ب

 

 ةحجربتوفير يتم تغذيته على الجهد المنخفض  الذيفي القرى والمدن السكنية  يلتزم صاحب المنشأة .0

 ك.ف.أ 022في القرى، ك.ف.أ 022من أكبر بالمنشأة السكنية الخاصة به إذا كانت األحمال محوالت 

 .في المدن
 

في حالة عدم قيام صاحب المنشأة السكنية بتوفير غرفة محوالت بالمنشأة السكنية الخاصة به، يلتزم  .0

الخاصة به بتوفير غرفة محوالت بنفس المواصفات المطلوبة بمنشأة سكنية مجاورة للمنشأة السكنية 

 متر. 422وصيل لها بشرط أال تزيد المسافة بينهما عن التالمراد 
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 ةالسكنيالمنشأة ذات سواء ب تمحوال ةحجرتوفير ب قيام صاحب المنشأة السكنية في حالة عدمو .3

 ب المنشأة بسدادصاحيلتزم  متر، 422على مسافة ال تتجاوز  أو بمنشأة سكنية مجاورة الخاصة به،

من جنيه عن كل ك.ف.أ  0222في القرى، و المنشأة أحمالعن كل ك.ف.أ من  جنيه 0222مبلغ 

وذلك بعد العرض على لجنة يتم تشكيلها بالشركة برئاسة رئيس مجلس  ،المدن فيأحمال المنشأة 

 .لتوصيل الكهرباء للمنشأة إدارة الشركة لبحث مصادر التغذية الكهربائية المتاحة

 

ك.ف.أ في 022كانت نقل قدرتها عن  المنشأة السكنية بزيادة قدرة المنشأةفي حالة قيام صاحب  .4

ك.ف.أ في 022،في القرى .أك.ف 022بحيث تتجاوز قدرتها االسمية ك.ف.أ في المدن 022القرى، 

      على مسافة بتوفير حجرة محوالت سواء بمنشأته أو بمنشأة سكنية مجاورة مع عدم قيامه المدن

ن األحمال جنيه عن كل ك.ف.أ م 0222بسداد مبلغ يلتزم صاحب المنشأة متر،  422ال تتجاوز 

وذلك بعد العرض  ،في المدناألحمال اإلضافية  جنيه عن كل ك.ف.أ من 0222في القرى، و اإلضافية

على لجنة يتم تشكيلها بالشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة لبحث مصادر التغذية الكهربائية 

 .لتوصيل الكهرباء للمنشأة المتاحة
 

ة التغذية الكهربائية الرئيسيتوصيل وفى جميع األحوال يلتزم صاحب المنشأة السكنية بسداد قيمة مقايسة 

 .طبقاً للقواعد الفعلية حسب الحالةبالتكلفة أو  التكلفة النمطيةبأو فرق القدرة للمنشآت السكنية 
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 قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفضملخص 

 ك.ف.أ 022حاالت التوصيل على الجهد المنخفض بقدرة حتى  م
ة بالتكلف

النمطية 
 المقررة

بالتكلفة الفعلية 
بدون تكلفة مهمات 

 غرفة المحوالت

توفير 
غرفة 
 محوالت

في حالة عدم توفير غرفة 
 محوالت

 
1 

ومسرافة ال فري المردن ك.ف.أ  022 ك.ف.أ في القرر، 122 قدرة حتى
 .متر من مصدر التغذية 122تزيد عن 

√ ___ ___                   ___ 

 
 

0 

ومسافة تزيد في المدن ك.ف.أ  022 ك.ف.أ في القر، 122قدرة حتى
 متر من مصدر التغذية. 122عن 

___ √ 
      ___                   ___ 

 
3 

حترى فري المردن ك.ف.أ  022   فري القرر، ك.ف.أ122قدرة تزيد عن 
 متر من مصدر التغذية. 122ال تزيد عن ك.ف.أ ومسافة  022

√ ___ √ ___ 

 
4 
 

حتررى فري المردن ك.ف.أ  022 ك.ف.أ فرري القرر، 122 قردرة تزيرد عرن
 متر من مصدر التغذية. 122تزيد عن  ومسافةك.ف.أ  022

___ √ √ ___ 

 
0 

حتى في المدن ك.ف.أ  022 ك.ف.أ في القر، 122 قدرة تزيد عن
متر من مصدر التغذية مع عدم  122ال تزيد عن  ومسافةك.ف.أ  022

 .توفير غرفة محوالت
√ ___ ___ 

   /ك.ف.أ جنيه0222سداد مبلغ 
  /ك.ف.أ جنيه 0022في القري  

 في المدن

 
 

6 
 

حتى في المدن ك.ف.أ  022 ك.ف.أ في القر، 122 قدرة تزيد عن
مع عدم متر من مصدر التغذية  122تزيد عن  ومسافةك.ف.أ  022

 .توفير غرفة محوالت

___ √ ___ 
جنيه/ك.ف.أ    0222سداد مبلغ 
جنيه/ك.ف.أ    0022في القري  

 في المدن

 
7 
 

في  ك.ف.أ 022ك.ف.أ في القر،  122زيادة القدرة االسمية عن 
 ك.ف.أ مع عدم توفير غرفة محوالت. 022المدن حتى 

√ ___ ___ 
جنيه/ك.ف.أ    0222سداد مبلغ 
جنيه/ك.ف.أ    0022في القري  

 في المدن
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 قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفضتابع ملخص       

 حاالت التوصيل على الجهد المتوسط م
 ك.ف.أ 022 بقدرة أكبر من

 التكلفة النمطيةب
 المقررة

بالتكلفة الفعلية بدون 
تكلفة مهمات غرفة 

 المحوالت

التكلفة الفعلية شاملة ب
تكلفة مهمات غرفة 

 المحوالت

توفير غرفة 
 محوالت

في حالة عدم توفير 
 غرفة محوالت

 

1 
 

 ك.ف.أ 022قدرة أكبر من  
 

___ 
 

___ 
 

√ 
 

 

√ 

 

___ 

 

0 

 

 ك.ف.أ 022زيادة قدرة لتكون أكبر من 
___ 

 
___  

√ 

 

√ 
___ 

 

3 

 

ك.ف.أ  022زيادة قدرة لتكون أكبر من 

 مع عدم توفير غرفة محوالت

 

___ 

 

___ 

 

√ 

 

___ 

 

جنيه عن كل  0222سداد مبلغ 
ك.ف.أ من األحمال اإلضافية 

جنيه  0022القر، ومبلغ  في
عن كل ك.ف.أ من األحمال 

 المدن فياإلضافية 
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 ىـــــج الزمنــــاً: البرنامــــثالث              

  ةــالكهربائي التغذية توصيل لتنفيذ            

 ةـسكنيال لمنشآتلإطالق التيار و            
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 ثالثاً: البرنامج الزمنى لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية وإطالق التيار     

 لمنشأة سكنية على الجهد المنخفض                       

 الحــد األقصـــى             المسئــول        الخطــــوات              م 

 
 1 

 

 
تقديم طلب التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية 

 متضمناً البيانات المطلوبة.

 
 طالب التغذية        

 الكهربائية        

 
 ــــــــــ                    

 
 0 

 
معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح 

 المطلوبة. 

 
 شركة التوزيع،      

 طالب التغذية       

    
 يوم من إتاحة الموقع للمعاينة.         

 
 3 

 
إعداد مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية 

إجمالي التكلفة للمنشأة السكنية موضحاً بها 

 المطلوبة وأسلوب السداد والتزامات كل من

 الشركة وطالب التغذية،  

ويرفق بها بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل 

 التغذية الكهربائية والمستندات المطلوبة للتنفيذ.

 
    
 
 

 شركة التوزيع      

 

   

 

 أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

 
 4 

 
وتركيب  التغذية الكهربائية وإطالق التيارتنفيذ 
 .العداد

 
 شركة التوزيع       

 

 ، بعد سدادطبقاً لحجم األعمال أيام عمل 8

طالب التغذية لقيمة تكلفة توصيل التغذية  

 وتقديم التصاريح الالزمة.

 

 . ( يوم11* الحد األقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ )
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 البرنامج الزمنى لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية وإطالق التيارثالثاً:           

 لمنشأة سكنية على الجهد المتوسط                        

 الحــد األقصـــى             المسئــول        الخطــــوات              م 

 

 1 
 

 
تقديم طلب التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية 

 البيانات المطلوبة.متضمناً 

 

 طالب التغذية        

 الكهربائية        

 
 ــــــــــ                    

 

 0 
 

معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح 

 المطلوبة. 

 
 شركة التوزيع،      

 طالب التغذية       

    
 يوم من إتاحة الموقع للمعاينة.         

 

 3 
 

إعداد مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية 

للمنشأة السكنية موضحاً بها إجمالي التكلفة 

المطلوبة وأسلوب السداد والتزامات كل من الشركة 

 وطالب التغذية، 

ويرفق بها بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل 

 التغذية الكهربائية والمستندات المطلوبة للتنفيذ.

 
    
 
 

 شركة التوزيع      

 

   

 

 أسبوع من تاريخ تسليم البيانات       

 والمعاينة.                      

 

 4 
 

تنفيذ التغذية الكهربائية وإطالق التيار وتركيب 
 العداد.

 
 شركة التوزيع       

 

أسابيع طبقاً لحجم األعمال، بعد سداد    3

طالب التغذية لقيمة تكلفة توصيل التغذية 

 وتقديم التصاريح الالزمة.

 

 ( يوم. 02* الحد األقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ )

 على أكثر من منشأة سكنية يتم تحديد تحتوي* بالنسبة للمشروعات السكنية الكبرى التي 

 لما يتم االتفاق عليه من الطرفين.الزمنى للتنفيذ وفقاً  البرنامج
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 المطلوبة لتنفيذ توصيلرابعاً: المستندات          

 للمنشآت السكنية التغذية الكهربائية              

 

 على الجهدين المتوسط والمنخفض              
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ً : المستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية             رابعا

 :على الجهدين المتوسط والمنخفض للمنشآت السكنية                   

 
 :ة أو صورة طبق األصل منهايتم استيفاء المستندات التالي 
 

 إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق. (1

 تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابالت وإعادة الشيء ألصله. (0

 إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية. (3

محضر استالم غرفة المحوالت من اللجنة المختصة بالشركة بالنسبة للمنشآت  (4

 التي سيتم تغذيتها على الجهد المتوسط.السكنية 

محضر استالم غرفة المحوالت من اللجنة المختصة بالشركة بالنسبة للمنشآت  (5

.ف.أ في ك122من  رأكببقدرة التي يتم تغذيتها على الجهد المنخفض السكنية 

و إيصال سداد قيمة المبالغ المقررة في حالة عدم ك.ف.أ في المدن، أ022 القرى،

 توفير الغرفة.
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 اء ـــعار بيع الكهربــ: أسخامسا               

   0202/0202 المــــالي امــعلل            
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   الضرائب النوعية والرسوم المطلوبة :سادسا        

  على استهالك الكهرباء                 
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 ا : الضرائب النوعية والرسوم المطلوبة على استهالك الكهرباء:دسسا
 

تحصل ضمن ورسوم نوعية، صدرت قوانين منظمة لقواعد تحميل مستهلكي الطاقة الكهربائية بأعباء ضريبية 

 على النحو التالي:لصالح مصلحة الضرائب وذلك فواتير استهالك الطاقة الكهربائية 

 الضريبة النوعية: .أ

د الفعلي عن سنة كاملة وذلك ثالثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء ولو قلت مدة التوري (1

 وتعديالته. 1293لسنة  111فقرة أ من القانون رقم  29للمادة طبقاً 

روش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة لإلنارة في أي مكان، أو في ثالثة ق (9

األغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهالك الكهرباء في 

ً للمادة   1293لسنة  111فقرة ب من القانون رقم  29االستخدامات المنزلية، وذلك طبقا

 .1293لسنة  111نون رقم وتعديالته، والمادة األولى من القا

قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في األغراض الصناعية،  3.9 (0

 وتعديالته. 1293لسنة  111فقرة جـ من القانون رقم  29وذلك طبقاً للمادة 

 رسم إذاعة: .ب

لالستخدامات المنزلية ك.و.س شهرياً بالنسبة  51قرش/ ك.و.س من استهالك اإلنارة حتى  3.9بواقع 

قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات،  3.1 هرة واإلسكندرية والجيزة، وبواقعبكل من محافظات القا

لسنة  77ويحسب رسم اإلذاعة على كامل استهالك اإلنارة في باقي األغراض وذلك طبقاً للقانون رقم 

1299. 
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 الفصل الثاني                

                          

 قـواعد توصيل التغذية الكهربائية       

 الرئـــيسية للمنشـــآت غير السـكنيــة  

                على الجهدين المتوسط والمنخفض   
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 المحتويات                        
 

 تحديد جهة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية أسس أوال       :    

 على الجهدين المتوسط والمنخفض.                  

 ثانيــا     :    إجراءات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية 

على الجهدين المتوسط والمنخفض.                    

التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية ثالثـــا     :    قواعد توصيل  

على الجهدين المتوسط والمنخفض.                     

   ر السكنيةغي رابعـــا    :   البرنامج الزمني لتنفيذ التغذية الكهربائية وإطالق التيار للمنشآت

على الجهدين المتوسط والمنخفض.                   

السكنية.  خامسا    :   المستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير  

على الجهدين المتوسط والمنخفض.                  

 .0202/0202:   أسعار بيع الكهرباء للعام المالي     سادسا  

ء.:    الضرائب النوعية والرسوم المطلوبة على استهالك الكهربا    سابعا    
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 يد جهة توصيل التغذية الكهربائيةأوال : أسس تحد   

 الرئيسية للمنشآت غير السكنية              

 على الجهدين المتوسط والمنخفض           
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 أوال : أسس تحديد جهة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت غير السكنية 

 على الجهدين المتوسط والمنخفض:

  
 على النحو التالي:للمنشآت غير السكنية يتم تحديد جهة توصيل التغذية الكهربائية 

 

 

 فولت  993،093عن طريق شركة توزيع الكهرباء المختصة على الجهد المنخفض  (1

 .ك.ف.أ 133إذا كان الحمل األقصى للمنشأة غير السكنية حتى 

 

 ك.ف.  11،99عن طريق شركة توزيع الكهرباء المختصة على الجهد المتوسط  (9

 أ..م.ف 03 حتىو  ك.ف.أ 133نشأة غير السكنية أكثر من للمإذا كان الحمل األقصى 
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 ثانيا : إجراءات توصيل التغذية الكهربائية         

 الرئيسية للمنشآت غير السكنية              

 المتوسط والمنخفض ينعلى الجهد            
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 ثانيا : إجراءات توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت غير السكنية

 المتوسط والمنخفض: ينعلى الجهد

 

طلددب ب المعنيددةتوزيددع الكهربدداء المددرخل لهددا ب شددركةالإلددى الكهربائيددة  يتقدددم طالددب التغذيددة (1

التغذية الكهربائية للمنشأة غيدر السدكنية بعدد  (، لتوصيل1المرفق )مرفقالتوصيل على النموذج 

 مرفقاً به المستندات المطلوبة.فاء البيانات المذكورة في الطلب استي
 

 جنيه.  1333يقوم مقدم الطلب بسداد مقابل دراسة الطلب بواقع  (9
 

تقوم الشدركة بععدداد دراسدة ببددائل تغذيدة كدل مشدرو  بنداًء علدى برندامت التحميدل تكدون أساسداً  (0

إلعددداد بيددان بتكلفددة توصدديل التغذيددة الكهربائيددة )المقايسددة(، يددتم عرضددها علددى طالددب التغذيددة 

لتوضديح كيفيددة التعامدل معدده والتزاماتده فددي كددل مرحلدة مددن مراحدل برنددامت التحميدل مددن حيدد  

 تكلفة التوصيل، وتوفير حجرات للمحوالت أو للموزعات.

 

الكهربائيدة للمشدرو  طبقداً للنمداذج المرفقدة يوضدح يتم إعداد مطالبة بقيمة تكلفة توصيل التغذية  (5

بهددا إجمدددالي التكلفدددة المطلوبدددة وأسدددلوب السدددداد والتزامددات كدددل مدددن الشدددركة وطالدددب التغذيدددة 

 الكهربائية في كل حالة من الحاالت التالية.
 

مدن خدالل شدبكة توزيدع قائمدة علدى  سدكنيةلمنشدأة غيدر في حالدة توصديل التغذيدة الكهربائيدة  -

 /أ(.9/أ(، )مرفق تابع 9ية )مرفق بالتكلفة الفعل ك.ف.أ133 المنخفض بقدرة حتىهد الج

مدن خدالل شدبكة توزيدع قائمدة علدى  سدكنيةلمنشدأة غيدر في حالدة توصديل التغذيدة الكهربائيدة  -

 /ب(.9/ب(، )مرفق تابع 9)مرفق  التكلفة النمطيةبك.ف.أ 133الجهد المنخفض بقدرة حتى 

ر مدن علدى الجهدد المتوسدط بقددرة أكبد سدكنيةلمنشأة غيدر في حالة توصيل التغذية الكهربائية  -

 /ج(.9)مرفق تابع  /ج(،9بالتكلفة الفعلية )مرفق ك.ف.أ  133

تقددوم بتنفيددذها جهددات  غيددر سددكنية منشددآتمشددروعات ل فدي حالددة توصدديل التغذيددة الكهربائيددة -

 (./ج9تابع )مرفق بالتكلفة الفعلية ك.ف.أ  133على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من حكومية 
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فددي حالددة طلددب تددوفير حجددرة محددوالت أو مددوز  مددن طالددب التغذيددة يددتم تسددليمه نسددخة مددن  (1

 المواصفة الفنية التفصيلية المعتمدة من الشركة لحجرة المحوالت أو الموز .
 

بعد سداد طالب التغذية لقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية وتوفير حجرة محدوالت فدي حالدة   (9

طلبهددا وإحضددار تصدداريح الحفددر تقددوم شددركة التوزيددع بتوصدديل التغذيددة الكهربائيددة مددن مصدددر 

التغذية إلدى حددود المشدرو  طبقداً للبرندامت الزمندى المعتمدد حرصداً علدى سدرعة تنفيدذ توصديل 

 لكهربائية للمنشأة، سواًء على الجهد المتوسط أو المنخفض.التغذية ا

 

يتم توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائيدة علدى الجهدد المتوسدط أو المدنخفض بدين الشدركة وطالدب  (7

 التغذية الكهربائية وتركيب العداد وإطالق التيار للمنشأة.

بالبرنامج الزمني للتنفيذ الموضح شركة التوزيع لتزام اعى عند تنفيذ جميع اإلجراءات اير

 .الدليلفي البند رابعا  من 
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 شركة .............................                                              

 (0مرفق )                                  قطاع ..............................           

 سكنيةنشأة غير لمطلب توصيل تغذية كهربائية                           
 

 رقــــم الطلـــــب :     

 اســم المنشـــأة  : .......................................................................................................   
 موقع المنشـــأة  : ......................................... المدينة / المركز ................ المحافظة ..............   
 اسم الطالــــــب  : .........................................................................................................   
 وان المراسلة : .........................................................................................................عن   
 رقم التليفــــــون : ................. الفاكس : ...................   البريد اإللكتروني :................................    
 توسعات لمشروع حالي( )......................................................( –عة المنشأة : )مشروع جديد طبيـــ   
 .........( )......................................................( -سياحي  –زراعي  –نوع النشـــــــاط : )صناعي     
 ............................ التاريخ المتوقع للبدء في االنشاءات : .....................نوع المنتـــــــج : ...........    
 التاريخ المتوقع للبدء في التجارب : ...................... التاريخ المتوقع للتشغيل التجــاري : ...................    
 ..ك.ف.أ.إجمالي القدرة المطلوبة : ....................    

 

 برنامج التحميل :     
 
 

 
 

 تبدأ من شهر
 

 عام
 

 وتنتهي في شهر
 

 عام
 

 القدرة )ك.ف.أ(  
 

 مليون ك.و.س(الطاقة المتوقع استهالكها سنويا  )

       مرحلة أولى  

       مرحلة ثانية  

       مرحلة ثالثة  
 

 عدد ساعات العمل بالوردية: .............. ساعةعدد الورديات: ...................                     

 األحمال المطلوب لها تأمين تغذية / أو التوليد االحتياطي المتوفر للمشروع: .................. ك.ف.أ

 المرفقات المطلوبة :  

 سند حيازة المكان محل المنشأة. .0

 رخصة مزاولة النشاط.  .0

 المنشأة بالكهرباء.موافقة الجهة اإلدارية المختصة على تغذية  .3

 السجل التجاري / الصناعي. .4

 مبين عليها موقع المنشأة. 05222: 0خريطة مساحية بمقياس رسم  .5

مبين عليها مكونات المنشأة وأماكن غرف  0522:  0خريطة بالمخطط العام للمشروع بمقياس رسم  .6

 الكهرباء داخل نطاق المنشأة.

 إيصال سداد مقابل دراسة الطلب. .7
 أنا الموقع أدناه أن البيانات الواردة بالطلب صحيحة وعلى مسئوليتي وأتعهد بإتاحة المكان لمندوب الشركة إلجراء المعاينة.أقر      

 .....تحريرا  في: ...........................     توقيع مقدم الطلب: ...............................................................    
                                                                                   

 إيصال                                                                               
 

 ...........................استلمت أنا: ................................................. الطلب المقدم من السيد: ........................................     

 يد برقم : .................... بتاريخ ......./......./.........بشأن: ................................................................................. والمق     

                                                                                               االســم ....................................                                                                                 

 التوقيع ...................................

 التاريخ ...................................

   
 
 

    



02 
0202اصدار مارس   

 شركة ............................                                                     

                  /أ(0مرفق )           قطاع .............................                            

 منشأة غير سكنية مشروع مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية ل                                     
 ك.ف.أ  522من خالل شبكة توزيع قائمة على الجهد المنخفض بقدرة حتى              

 متر من مصدر التغذية بالتكلفة الفعلية 422وبمسافة أكبر من                    

 ........................................................................................السيــــــــــد / .....................................
 تحية طيبة وبعد ،،،،                  

 ...... بخصوص توصيل التغذية الكهربائية...................... بتاريخ ........إيماء  إلى الطلب المقدم من سيادتكم رقم .......
 ....................................................................................................................اسم المنشــأة : .......
 ...................................................................................................................العنــــــــــوان : ......

 ........ ك.ف.أ  ........... ك.ف.أ ، مرحلة ثالثة ........... ك.ف.أ ، مرحلة ثانية .............المطلوبة : مرحلة أولى .القدرة 
 

........ جنيها  ........... بقيمة إجمالية ...... برجاء التكرم بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة عاليه عن المرحلة
 ومرفق لسيادتكم بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية المنشأة، والمستندات المطلوبة للتنفيذ.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 مالحظـــــــــــات

 -منشأة غير السكنية: مشروع توصيـــــل التغذيـــــة الكهربائيـــــة ل (0

  يحق للشركة العتبارات فنية تنفيذ توصيلة التغذية الكهربائية للمنشأة لتغطى كافة القدرات المطلوبة لمراحل المشروع، في

 يتحملها طالب التغذية عن المرحلة ... فقط.  حين أن التكلفة الواردة بهذه المطالبة هي تكلفة توصيل التغذية الكهربائية التي

  منشأة في المراحل التالية بنفس القواعد المتبعة في هذه لمشروع يلتزم طالب التغذية بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية

 المرحلة.

 للوحات الالزمة يلتزم طالب التغذية بإنشاء حجرات المحوالت والموزعات، ويتحمل قيمة توريد وتركيب المحوالت وا

 للشبكات الداخلية للجهدين المتوسط والمنخفض طبقا  للمواصفات التي تحددها الشركة.
 

 -التكلفة الواردة بالمطالبة ال تشمل التكاليف الموضحة فيما بعد والتي يتحملها طالب التغذية:  (0

  .تكاليف الشبكات الداخلية للمشروع 

 بكات المرافق أو التي تسدد للجهة اإلدارية المختصة الستخراج قيمة المبالغ التي تسدد لمركز معلومات ش 

 تصاريح الحفر وإعادة الشيء ألصله.     

 .مصاريف إعادة الرصف التي تسدد للجهات المختصة 

 .التأمين واستخراج التصاريح المطلوبة للتنفيذ 

  للمشروع.التعويض عن نزع الملكية والتعويض عن ممتلكات الغير بمسار الخطوط المغذية 

في حالة عدم السداد خالل ثالثة أشهر من تاريخ المطالبة بالنسبة للجهات الحكومية، وشهرين بالنسبة لباقي الجهات، يحق  (3

 للشركة إعادة حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية باألسعار السارية. 

الجهات  لباقيالحكومية، وثالثة شهور بالنسبة في حالة عدم السداد خالل أربعة شهور من تاريخ المطالبة بالنسبة للجهات  (4

 يحق للشركة إعادة دراسة وتقييم تغذية المشروع فنيا  وماليا  بعد سداد مقابل دراسة جديد.

 يتم سداد القيمة عاليه نقدا  أو بشيك مقبول الدفع باسم الشركة. (5

 يجوز تقسيط قيمة المقايسة طبقا  للقواعد المعمول بها في الشركة (6

طالب التغذية بتمكين الشركة من تنفيذ العملية وإزالة االعتراضات، ومن حق شركة التوزيع إلغاء تنفيذ التغذية الكهربائية يلتزم  (7

 للمشروع في حالة عدم تمكينها من ذلك.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،،                                              
 رئيس قطاع شبكات......................                                                                                                              

                                                                                               االســم ....................................                                                                                 
 التوقيع ....................................

 .............................التاريخ .......                                                                                                              

      
 
 
 



53 
0202اصدار مارس   

                                    شركة ............................     

  /أ(0تابع مرفق )                              قطاع .............................           

 لمشروع منشأة غير سكنية  بيان بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية              

 ك.ف.أ  522من خالل شبكة توزيع قائمة على الجهد المنخفض بقدرة حتى              

 متر من مصدر التغذية بالتكلفة الفعلية 422وبمسافة أكبر من                    
 

 ........................... بتاريخ : ...../...../...............................................................طلب توصيل رقم : 
 ....................................................................................االســـــــــــــــــم  : ..............................

 ............/حي........./محافظة.............قرية .........../مدينة..............................ـــــوان : ...........العنـــــــــــ    

   ............ ك.ف.أ...... ك.ف.أ ، مرحلة ثالثة ........ ك.ف.أ ، مرحلة ثانية .....القدرة المطلوبــة : مرحلة أولى .......
 

 

 م
 

 الصنف

 

 الوحدة
 

 الكمية

 

سعر توريد الوحدة شاملة ضريبة القيمة 
 المضافة المسددة عن المهمات الموردة )جنيه(

 

قيمة التوريد شاملة 
 ضريبة القيمة المضافة

 

 النقل . م
 (%4والتخزين)

 

إجمالي قيمة 
 المهمات)جنيه(

 

 تكلفة تركيب 
 الوحدة)جنيه(

 

إجمالي تكلفة 
 التركيب)جنيه(

 
         

          

 
 

        

  اإلجمـــــــــــــــــالي                                                  
 
 

 القيمـة )الجنيه(   البيــــــــــــــان                                                      

  المهمات: –أ 
  إجمالي قيمة المهمات    
  على التنفيذ الدوري المواصفات والفحص واالختبار واإلشرافمقابل مراجعة  3%   
  المواصفات والفحص واالختبار واإلشراف الدوري على التنفيذ مراجعة ضريبة قيمة مضافة على مقابل %    

  إجمالي تكلفة المهمات                                                   
  التركيب: –ب 
  إجمالي تكلفة التركيب    
  ضريبة قيمة مضافة على إجمالي تكلفة التركيب %    

  إجمالي تكلفة التركيب                                                    
  إجمالي قيمة المقايسة                                                    

 

 ملحوظة:
 يجوز تحصيل أي مبالغ إضافية عما هو وارد تفصيال  بعاليه.( ال 0 
 ( يتم حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة طبقا  لما هو مقرر قانونا .0 
 

 المستندات المطلوبة للتنفيذ :
 

 إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق. (0
 تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابالت وإعادة الشيء ألصله. (0
 ال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.إيص (3
 

           
 اإلدارة                                   المدير العام رئيس قسم المقايسات                                     مدير     

 

                                                                                                                                                ...................................................................................                                          ...................االســم ....................................................... 

 ........................................................................................................................التوقيع .....................................

 ..........................................................................................................................التاريخ .................................. 

    
 
 



51 
0202اصدار مارس   

 شركة ............................    

 /ب(                                       0مرفق )                                قطاع .............................    

 مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة غير سكنية                      

 ك.ف.أ  522من خالل شبكة توزيع قائمة على الجهد المنخفض بقدرة حتى                

 متر من مصدر التغذية )قيمة نمطية موحدة/ك.ف.أ(  422افة ال تتجاوز ومس              
 ..........................السيــــــــــد /  ..........................................................................................................

 تحية طيبة وبعد ،،،،            

 لى الطلب المقدم من سيادتكم رقم ......................... بتاريخ .......................... بخصوص توصيل التغذية الكهربائية.إيماء  إ

 ......................اسم المنشــأة : .............................................................................................................

 ..........................العنــــــــــوان : .........................................................................................................

 ، مرحلة ثالثة ................ ك.ف.أ  القدرة المطلوبة : مرحلة أولى .............. ك.ف.أ ، مرحلة ثانية .................. ك.ف.أ 

رفق برجاء التكرم بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة عاليه عن المرحلة ....... بقيمة إجمالية .................. جنيها  وم

 لتنفيذ.  لسيادتكم بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة، والمستندات المطلوبة ل

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 مالحظـــــــــــات

 

 -:المنشأة مشــــروعالتغذيـــــة الكهربائيـــــة ل توصيـــــل (0
 

  يحق للشركة العتبارات فنية تنفيذ توصيلة التغذية الكهربائية لمشروع المنشأة لتغطى كافة القدرات المطلوبة لمراحل

المشروع، في حين أن التكلفة الواردة بهذه المطالبة هي تكلفة توصيل التغذية الكهربائية التي يتحملها طالب التغذية 

 عن المرحلة ....... فقط. 

 غذية بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمشروع المنشأة في المراحل التالية بنفس القواعد المتبعة يلتزم طالب الت

 في هذه المرحلة.

 .يلتزم طالب التغذية بتدبير حجرة محوالت إذا لزم األمر طبقا  للحمل المطلوب 
 

 -ملها طالب التغذية:التكلفة الواردة بالمطالبة ال تشمل التكاليف الموضحة فيما بعد والتي يتح (0
 

  .تكاليف الشبكات الداخلية للمنشأة 

  قيمة المبالغ التي تسدد لمركز معلومات شبكات المرافق أو التي تسدد للجهة اإلدارية المختصة 

 الستخراج تصاريح الحفر وإعادة الشيء ألصله. 

 .مصاريف إعادة الرصف التي تسدد للجهات المختصة 

 المطلوبة للتنفيذ.  التأمين واستخراج التصاريح 

 .التعويض عن نزع الملكية والتعويض عن ممتلكات الغير بمسار الخطوط المغذية للمنشأة 
 

 في حالة عدم السداد خالل ثالثة أشهر من تاريخ المطالبة بالنسبة للجهات الحكومية، وشهرين بالنسبة لباقي الجهات،  (3

 يحق للشركة إعادة حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية باألسعار السارية. 

  لباقيفي حالة عدم السداد خالل أربعة شهور من تاريخ المطالبة بالنسبة للجهات الحكومية، وثالثة شهور بالنسبة  (4

 دراسة جديد. الجهات يحق للشركة إعادة دراسة وتقييم تغذية المشروع فنيا  وماليا  بعد سداد مقابل

 يتم سداد القيمة عاليه نقدا  أو بشيك مقبول الدفع باسم الشركة. (5

 يلتزم طالب التغذية بتمكين الشركة من تنفيذ العملية وإزالة االعتراضات، ومن حق شركة التوزيع إلغاء تنفيذ التغذية (6

 الكهربائية للمشروع في حالة عدم تمكينها من ذلك. 

                      وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،،                                           
 رئيس قطاع شبكات........................                                                                           

 االســم .........................................                                                                                                                

                                                                                                                                        التوقيع .........................................                                                                                                                                                                                          

 التاريخ .........................................                                                                                                                       
 
 



59 
0202اصدار مارس   

 شركة ............................    
                  قطاع .............................    
 

 /ب(                                       0تابع مرفق )                                                            

 بيان بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة غير سكنية )مقايسة(               

 ك.ف.أ 522من خالل شبكة توزيع قائمة على الجهد المنخفض بقدرة حتى                

 متر من مصدر التغذية )قيمة موحدة/ك.ف.أ(  422ومسافة ال تتجاوز                  

 

 ...../....../.......................... بتاريخ : ..................................طلب توصيل رقم : ...................

 .....................................................................................اسم المشــــروع : ...................

 يخ : ...../...../.......................... التار.................................العنــــــــــــــوان : .....................

 .... ك.ف.أ  ....... ك.ف.أ، مرحلة ثالثة .......ك.ف.أ، مرحلة ثانية ... ......القدرة المطلوبـة : مرحلة أولى ....

 

 

 البنــــــــد
 

 القدرة )ك.ف.أ(
 

  تكلفة القدرة )جنيه/ك.ف.أ(
 

 إجمالي التكلفة )بالجنيه(

    تكلفة توصيل التغذية الكهربائية

  تكلفة العدادات على الجهد المنخفض

  اإلجمـــــــــــــــــالي                                                

 
 

 

 المستندات المطلوبة للتنفيذ :
 

 إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق. (0

 التصاريح المطلوبة للتنفيذ. (0

 السكك الحديدية.تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط  (3

موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه  (4

 الجوفية لألغراض الزراعية.

 إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية. (5

 
 

 المدير العام           اإلدارة                  مدير         المقايسات                  رئيس قسم    
 

                                                                                                                ......................................                                                                    االســم .....................................................................................................................

 ......................................التوقيع .....................................................................................................................

 .....................................التاريخ .....................................................................................................................
 

    
 
 
 
 
 
 



50 
0202اصدار مارس   

 شركة ............................    
                             قطاع .............................    

 /جـ(                                       0مرفق )                                                             

 ك.ف.أ 522درة أكبر من بق توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة غير سكنية على الجهد المتوسطمطالبة بتكلفة  

 )بالتكلفة الفعلية(                                                 
 .........................السيــــــــــد /  ..........................................................................................................

 تحية طيبة وبعد ،،،،                          

 إيماء  إلى الطلب المقدم من سيادتكم رقم ................. بتاريخ ..................... بخصوص توصيل التغذية الكهربائية.

 ...................................................اسم المشروع : ..............................................................................

 ........................العنــــــــــوان : .........................................................................................................

 ....... ك.ف.أ  ....ة ......ـــ..... ك.ف.أ ، مرحلة ثالث...ة ........ــحلة ثاني... ك.ف.أ ، مر..ة : مرحلة أولى ......ـــالقدرة المطلوب

رفق برجاء التكرم بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع عاليه عن المرحلة ....... بقيمة إجمالية .................. جنيها  وم

 كهربائية للمشروع، والمستندات المطلوبة للتنفيذ.  لسيادتكم بيان تفصيلي بحساب تكلفة توصيل التغذية ال

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مالحظـــــــــــات

 

 -توصيـــــل التغذيـــــة الكهربائيـــــة للمشــــروع: (0
 

  يحق للشركة العتبارات فنية تنفيذ توصيلة التغذية الكهربائية للمشروع لتغطى كافة القدرات المطلوبة لمراحل المشروع، في

 حين أن التكلفة الواردة بهذه المطالبة هي تكلفة توصيل التغذية الكهربائية التي يتحملها طالب التغذية عن المرحلة ........ فقط. 

 سداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع في المراحل التالية بنفس القواعد المتبعة في هذه المرحلة.يلتزم طالب التغذية ب 

 .يلتزم طالب التغذية بالتكلفة الفعلية لجميع المهمات الالزمة للتغذية شاملة الخاليا المخصصة له 
 

 -والتي يتحملها طالب التغذية:التكلفة الواردة بالمطالبة ال تشمل التكاليف الموضحة فيما بعد  (0
 

  .تكاليف الشبكات الداخلية للمشروع 

 قيمة المبالغ التي تسدد لمركز معلومات شبكات المرافق أو التي تسدد للجهة اإلدارية المختصة الستخراج 

 تصاريح الحفر وإعادة الشيء ألصله.  

 .مصاريف إعادة الرصف التي تسدد للجهات المختصة 

 التصاريح المطلوبة للتنفيذ. التأمين واستخراج 

 .التعويض عن نزع الملكية والتعويض عن ممتلكات الغير بمسار الخطوط المغذية للمشروع 
 

في حالة عدم السداد خالل ثالثة أشهر من تاريخ المطالبة بالنسبة للجهات الحكومية، وشهر بالنسبة لباقي الجهات، يحق للشركة  (3

 لكهربائية باألسعار السارية. إعادة حساب تكلفة توصيل التغذية ا

في حالة عدم السداد خالل أربعة شهور من تاريخ المطالبة بالنسبة للجهات الحكومية، وثالثة شهور بالنسبة لباقي الجهات يحق  (4

 للشركة إعادة دراسة وتقييم تغذية المشروع فنيا  وماليا  بعد سداد مقابل دراسة جديد.

 بشيك مقبول الدفع باسم الشركة.يتم سداد القيمة عاليه نقدا  أو  (5

يلتزم طالب التغذية بتمكين الشركة من تنفيذ العملية وإزالة االعتراضات، ومن حق شركة التوزيع إلغاء تنفيذ التغذية الكهربائية  (6

 للمشروع في حالة عدم تمكينها من ذلك.

 االحترام ،،،،،وتفضلوا بقبول فائق                                             
 
 

                                                       رئيس قطاع شبكات............................                                                                          
    .............االســم ............................                                                                                              

                                                                                                                                        التوقيع .........................................                                                                                                                                                                        

    التاريخ .........................................                                                                                                     
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                                    شركة ............................     
 اع .............................                             قط     

 /جـ(0تابع مرفق )                                                                             

 )مقايسة( توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة غير سكنيةبيان بحساب تكلفة              

 )بالتكلفة الفعلية(  ك.ف.أ التي تقوم بإنشائها جهات غير حكومية 522بقدرة أكثر من  على الجهد المتوسط 
 

 .../.........طلب توصيل رقم : ........................................................................................... بتاريخ : ...../..

 .........................................................................................................اسم المشــــروع : ...................

 : ...../...../........العنــــــــــــــوان : ............................................................................................ التاريخ 

 .أ  القدرة المطلوبـة : مرحلة أولى ............... ك.ف.أ ، مرحلة ثانية ................... ك.ف.أ ، مرحلة ثالثة ............... ك.ف
 

 
 م

 
 الصنف

 
 الوحدة

 
 الكمية

سعر توريد الوحدة شاملة ضريبة 
القيمة المضافة المسددة عن 

 المهمات الموردة

 

قيمة 
 التوريد

 

م. النقل 
 (%4والتخزين)

 

إجمالي قيمة 
 المهمات

 

تكلفة تركيب 
 الوحدة

 

إجمالي تكلفة 
 التركيب

 
         

          

 
 

        
  اإلجمـــــــــــــــــالي                                                 

 
 

 )الجنيه( ةالقيمــــ البيــــــــــــــان   

  المهمات: –أ 

  إجمالي قيمة المهمات    

  مقابل مراجعة المواصفات والفحص واالختبار واإلشراف الدوري على التنفيذ 3%   

  واإلشراف الدوري على التنفيذ واالختبار ضريبة قيمة مضافة على مقابل مراجعة المواصفات والفحص %    

  إجمالي تكلفة المهمات                                                   

  التركيب: –ب 

  إجمالي تكلفة التركيب        

  ضريبة القيمة المضافة على إجمالي تكلفة التركيب %        

  إجمالي تكلفة التركيب                                                    

  إجمالي قيمة المقايسة                                                    

 
 ملحوظة:

 ( ال يجوز تحصيل أي مبالغ إضافية عما هو وارد تفصيال  بعاليه.0     
 ( يتم حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة طبقا  لما هو مقرر قانونا .0     

 

 المستندات المطلوبة للتنفيذ :
 

 السداد لمركز معلومات شبكات المرافق. إيصال (0
 التصاريح المطلوبة للتنفيذ. (0

 تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية. (3
موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية لألغراض  (4

 الزراعية.
 صيل التغذية الكهربائية.إيصال سداد قيمة تكلفة تو (5
 

 اإلدارة                              المدير العام رئيس قسم المقايسات                                     مدير          
 

                                                                                              .......................................                                                                                      االســم ..................................................................................................................... 

 .......................................التوقيع .....................................................................................................................

 .......................................التاريخ .....................................................................................................................
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 شركة ............................    
                                قطاع .............................    

 /جـ(0تابع مرفق )                                                          

 لمنشآت غير السكنية التي تقوم بإنشائها جهات حكوميةمشروعات ابيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية ل           
 مقايسة بالتكلفة الفعليةك.ف.أ  522على الجهد المتوسط بقدرة أكثر من                 

 

 ........................................................... بتاريخ : ...../...../.........................طلب توصيل رقم : ..............
 ...........................................................................................................اسم المشــــروع : ...............

 .................................................. التاريخ : ...../...../................................ـوان : ................العنـــــــــــــ
 ......... ك.ف.أ ، مرحلة ثالثة .................. ك.ف.أ  ك.ف.أ ، مرحلة ثانية ........ ..........مرحلة أولى ...القدرة المطلوبـة : 

 

 

 م
 

 الصنف

 

 الوحدة
 

 الكمية

 

سعر توريد الوحدة شاملة ضريبة القيمة 
 المضافة المسددة عن المهمات الموردة )جنيه(

 

قيمة التوريد شاملة 
 ضريبة القيمة المضافة

 

إجمالي قيمة 
 المهمات)جنيه(

 

تكلفة تركيب 
 الوحدة)جنيه(

 

 إجمالي تكلفة التركيب)جنيه(

 
        

         

 
 

       

  اإلجمـــــــــــــــــالي                                              
 
 

 القيمـة)الجنيه( البيــــــــــــــان     

  المهمات: –أ 
  إجمالي قيمة المهمات    
  مقابل مراجعة المواصفات والفحص واالختبار واإلشراف الدوري على التنفيذ 3%   
  واإلشراف الدوري على التنفيذواالختبار ضريبة قيمة مضافة على مقابل مراجعة المواصفات والفحص  %   

  إجمالي تكلفة المهمات                                              
  التركيب: –ب 
  إجمالي تكلفة التركيب    
  ضريبة قيمة مضافة على إجمالي تكلفة التركيب %    

  إجمالي تكلفة التركيب                                             
  إجمالي قيمة المقايسة                                             

 

   ملحوظة:
 ( ال يجوز تحصيل أي مبالغ إضافية عما هو وارد تفصيال  بعاليه.0        

 ( يتم حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة طبقا  لما هو مقرر قانونا .0  
 

 المستندات المطلوبة للتنفيذ:
 

 السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.إيصال  (0
 التصاريح المطلوبة للتنفيذ. (0

 تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية. (3
 موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية لألغراض الزراعية. (4
 يل التغذية الكهربائية.إيصال سداد قيمة تكلفة توص (5

 

          

 اإلدارة                             المدير العام رئيس قسم المقايسات                                     مدير       
 

                                                                                                ......................................                                                                                       االســم ..................................................................................................................... 

 ......................................التوقيع .....................................................................................................................

 ....................................لتاريخ ......................................................................................................................ا
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 ثالثا : قواعد توصيل التغذية الكهربائية         

 السكنيةالرئيسية للمنشآت غير              

 على الجهدين المتوسط والمنخفض          
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 أهم التعريفات الواردة بقواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية
 

 أوال : المنشأة غير السكنية:
 

أي عقار )مبني أو أرض( غير مرخص بإنشاء وحدات سكنية به، ويزاول به نشاط يقصد بالمنشأة غير السكنية 

أو غيره من األنشطة بترخيص من الجهة اإلدارية المختصة سواء كان هذا أو خدمي أو إداري أو تجاري  إنتاجي

 تابع لجهة حكومية أو غير حكومية. العقار

 

 لتوصيل التغذية الكهربائية: التكلفة النمطيةثانيا : 
 

على الجهد لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل  التكلفة النمطيةيقصد ب

باإلضافة  ،متر من مصدر التغذية 422 حتى مسافةفض تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخ شاملة المنخفض

 .المضافةأجور التركيب وضريبة القيمة إلى 

 

 لتوصيل التغذية الكهربائية: يةفعلالتكلفة الا : لثثا

 +شاملة ضريبة القيمة المضافة المهمات  توريد قيمة إجمالي ية لتوصيل التغذية الكهربائيةفعلالتكلفة البيقصد 

 مقابلمن إجمالي قيمة المهمات  %3 )مصاريف النقل والتخزين( + من إجمالي قيمة توريد المهمات 4%

 من قيمة مضافة قيمة ضريبة %التنفيذ +  على الدوري واإلشراف واالختبار والفحص المواصفات مراجعة

 % + التركيب تكلفة إجمالي + التنفيذ على الدوري واإلشراف واالختبار والفحص المواصفات مراجعة مقابل

 .التركيب تكلفةقيمة  إجمالي على مضافة قيمة ضريبة
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على الجهدين  الكهربائية الرئيسية للمنشآت غير السكنيةثالثا : قواعد توصيل التغذية 

 المتوسط والمنخفض:

ً فعنه طبقاً ألحكام قانون الكهرباء والئحته التنفيذية واألنظمة األساسية لشركات توزيع الكهرباء، فعن شركات  مبدئيا

رئيسية على الجهدين المتوسط والمنخفض وتدعيمها وإدارتها التوزيع مسئولة عن تنفيذ مشروعات شبكات التوزيع ال

وتشغيلها وصيانتها، وتلتزم شركات التوزيع عند شراء المهمات الالزمة لتنفيذ مشروعاتها بمراعاة مطابقة هذه 

 المهمات لمواصفات الجودة، وشروط تحسين كفاءة الطاقة.

 عدا على جميع المنشآت فيما للمنشآت غير السكنية الكهربائية الرئيسيةيتم تطبيق قواعد توصيل التغذية   (1

 .هاعلى المزار  بكافة أغراضأيضاً هذه القواعد  وتسري، التي تحتوي على وحدات سكنية المنشآت السكنية

دور العبادة وكذا والجامعات، والمعاهد والكليات المدارس  ت التعليمية مثلالمنشآجميع  كما تسري على

، كما تسري أيضاً على القرى والمنتجعات الموجودة بالشوار  األكشاك ومنافذ البيع)المساجد والكنائس(، 

 .ويتم مراجعة هذه القواعد كل خمس سنوات السياحية،
 

توصيل التغذية من خالل شبكة توزيع قائمة يتحمل المستثمر تكلفة للمنشأة غير السكنية في حالة تغذية  (9

ً / ك ( سبعمائة وخمسون713)بواقع  التكلفة النمطيةالكهربائية ب  ،.ف.أ من األحمال المطلوبة للمنشأةجنيها

لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل شاملة تكلفة  التكلفة النمطيةويقصد ب

طبقاً  يتم مراجعتها كل سنتين، وض وأجور التركيب وضريبة القيمة المضافةكافة مهمات شبكة الجهد المنخف

 133قدرة المنشأة عن أال تزيد لمتوسط نسبة التغير في أسعار المهمات وضريبة القيمة المضافة، شريطة 

  متر. 533منخفض عن العلى الجهد  ة في شبكة التوزيع القائمةوأقرب نقطة تغذي المسافة بين المنشأةك.ف.أ وال تزيد 
 

وأقرب نقطة تغذية في شبكة التوزيع  ك.ف.أ 133بقدرة حتى ي حالة زيادة المسافة بين المنشأة غير السكنية ف (0

بالتكلفة الفعلية لتوصيل  ، يتحمل طالب التغذية الكهربائيةمتر 533عن على الجهد المنخفض  القائمة للشركة

 .للمنشأة غير السكنيةالتغذية الكهربائية 
 

على الجهد المنخفض يلتزم طالب التغذية الكهربائية بتدبير  ك.ف.أ 133حتى  في حالة تغذية المشرو  بقدرة (5

 حجرة محوالت إذا لزم األمر طبقاً للحمل المطلوب.

د المتوسط يتحمل طالب التغذية على الجه ك.ف.أ 133أكثر من  بقدرة المنشأة غير السكنيةفي حالة تغذية  (1

شاملة قيمة توريد وتركيب المحوالت ولوحتي  للمنشأةالكهربائية بالتكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية 

ً للمادة وموزعات حجرة محوالت  توفيرب التوزيع للجهدين المتوسط والمنخفض، باإلضافة إلى التزامه طبقا

 .9311لسنة  97اء رقم من قانون الكهرب 93
 

بالتكلفة الفعلية لجميع  بائية  أو محطة محوالت، يتحمل طالب التغذية الكهرفي حالة التغذية المباشرة من موز (9

 المهمات الالزمة للتغذية شاملة الخاليا المخصصة له في المحطة أو الموز .
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ً  يحظر (7  كما الفعلية، والتكلفة أ،.ف.ك لكل المقررة النمطية بالتكلفة المحاسبة بين الجمع المقايسة إعداد عند مطلقا

 قيام حالة في واالختبار والفحل التنفيذ على اإلشراف مسمى تحت المهمات قيمة من نسبة أي تقاضي يحظر

 .طريقه عن للمنشأة الداخلية الشبكات بتنفيذ المنشأة صاحب

توفير مصدر تغذية احتياطي يتم حساب تكلفة المصدر االحتياطي  وفى حالة رغبة طالب التغذية الكهربائية (9

في المنشآت الحيوية مثل المستشفيات،  تغذية احتياطي بالتكلفة الفعلية، كما تلتزم الشركة بتوفير مصدر

 ومحطات المياه والصرف الصحي، ووسائل المواصالت التي تعمل بالكهرباء، وغيرها من المرافق الحيوية

 .على نفقة الجهات القائمة على هذه المنشآت
 

به يتم محاسبته عن تكلفدة محول خال أو خط تغذية خال في إنشاء رغبة طالب التغذية الكهربائية في حالة  (2

 توصيلة تغذيته بالتيار الكهربائي بالتكلفة الفعلية.
 

التكلفددة ة فدرق القددرة بك بسدداد قيمديلتدزم المشدتر فدي حالدة طلدب زيدادة القددرة التعاقديدة للمنشدأة غيدر السدكنية (13

 133أكثدر مدن  ية للمنشأةالقدرة الكل الفعلية حسب الحالة طبقاً للقواعد، ويراعى عند تجاوزالتكلفة أو  النمطية

 ك.و.133ق قواعد توصيل التغذية الكهربائية للقدرة أكبر من يتطبيتم  – ك.ف.أ

 .المقررة لكل ك.ف.أ، والتكلفة الفعلية التكلفة النمطيةيحظر مطليقاً عند إعداد المقايسة الجمع بين المحاسبة ب (11
 

المقامة على األراضي المخصصة مدن  السكنيةسبة لتوصيل التغذية الكهربائية لمشروعات المنشآت غير بالن (19

 أجهزة التعمير بالمدن الجديدة:

 :ك.ف.أ133هد المنخفض بقدرة حتى في حالة التوصيل على الج -أ

 صدة مدن يتم إعداد مقايسة لمقدار الزيادة المطلوبة فدي األحمدال )ك.ف.أ( عدن األحمدال المخص

ة الفعليدة إذا كاندت المسدافة مدن مصددر أو بالتكلفد ك.ف.أ.لكل المقررة  التكلفة النمطيةالجهاز ب

 متر 533التغذية تزيد عن 

  تلتددزم الشددركة بتدددعيم شددبكة الجهددد المددنخفض حتددى عدددادات قيدداس الطاقددة بمددا يضددمن تددوفير

 األحمال اإلضافية المطلوبة.

 :ك.ف.أ133جهد المتوسط بقدرة أكبر من في حالة طلب التوصيل على ال  -ب

  األحمدال المخصصدة مدن مقدار الزيادة المطلوبة في األحمدال )ك.ف.أ( عدن يتم إعداد مقايسة ل

 .الفعليةلتكلفة الجهاز با

   تلتددزم الشددركة بتدددعيم شددبكة الجهددد المتوسددط حتددى عدددادات قيدداس الطاقددة بمددا يضددمن تددوفير

 األحمال اإلضافية المطلوبة. 

  .يلتزم مالك المشرو  بتجهيز حجرة المحوالت بالمهمات المطلوبة 
 

الرئيسدية  لمهمدات بالتكلفدة الفعليدة لتوصديل التغذيدة الكهربائيدةفي حالة قيدام شدركة التوزيدع بتوريدد وتركيدب ا (10

 للمشرو :
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  مدن قيمدة توريدد كدل صدنف تضداف إلدى قيمدة  %5يتم حساب مقابل مصاريف النقل والتخزين بواقع

شدآت غيدر السدكنية الخاصدة يسة لتحديد إجمالي قيمة المهمات لمشروعات المنتوريد المهمات في المقا

 .فقط

 واإلشراف على التنفيدذ بواقدع  والفحل واالختبار المواصفاتمراجعة التصميمات و يتم حساب مقابل

 .، وذلك لجميع الجهاتمن إجمالي قيمة المهمات 0%

  على الجهدين المتوسط  توصيل التيار الكهربائي لمشروعات المنشآت غير السكنيةيتم تركيب مهمات

  .أجور التركيب المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصرالئحة والمنخفض طبقاً ل

  من قيمة أجور التركيب إلى قيمة المقايسة في المناطق النائية الواقعة في النطاق  %11تضاف نسبة

الجديد بشركة مصر الوسطى، الجغرافي لكل من شركة القناة، البحيرة ومصر العليا، ومنطقة الوادي 

 ومنطقة الواحات البحرية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

 لصدادرة يتم حساب ضريبة القيمة المضافة على اإلشراف على التنفيذ وأجور التركيب طبقاً للقدوانين ا

 .في هذا الشأن

  رار سديادي، وبعدد موافقدة مبالغ لصالح أي جهة في المقايسة إال بموجدب قدانون أو قد أيال يتم إضافة

 مجلس إدارة الجهاز.
 

توريددد وتركيدب المهمددات الخاصددة بتوصدديل التغذيددة  لطالددب التغذيددة الكهربائيددة لمنشدآت غيددر سددكنيةيجدوز  (15

 :يليالكهربائية بمعرفته، وفقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من الشركة وبمراعاة ما 

 المواصددفات الفنيددة للمهمددات المعتمدددة مددن  نسددخة مددن تقددوم الشددركة بتسددليم طالددب التغذيددة الكهربائيددة

 .، وبيان بالموردين المعتمدين بالشركة لتوريد هذه المهماتالشركة

  نظيددر  التددي يقددوم بتوريدددهامددن إجمددالي قيمددة المهمددات  %0بنسددبة طالددب التغذيددة الكهربائيددة يتحمددل

 ى التنفيذ.علالدوري واإلشراف في المصنع والفحل واالختبار  المواصفاتمراجعة 
 

 19أقدل مدن وحتدى   م.ف.أ 1أكثدر مدن  حالة إذا كانت القدرة المطلوبدة لمشدرو  المنشدأة غيدر السدكنيةفي  (11

علددى الجهددد  م.ف.أ 95م.ف.أ وحتددى أقددل مددن  13ك.ف، أو أكثددر مددن  11لمتوسددط علددى الجهددد ا م.ف.أ

 بتسليم مبنى موز  بدون مهمات. ك.ف، يلتزم طالب التغذية الكهربائية 99  متوسطال
 

 ط      فدأكثر علدى الجهدد المتوسد م.ف.أ 19 السدكنية غيدر في حالة إذا كانت القددرة المطلوبدة لمشدرو  المنشدأة (19

     ك.ف يتم تخصديل المدوز  بالكامدل للمشدرو ، 99فأكثر على الجهد المتوسط  م.ف.أ 95أو  ك.ف، 11

 المهمات.المبنى وويتم إلزام طالب التغذية بالتكلفة الفعلية للموز  بما فيها قيمة األرض و

شدأة غيدر سدكنية بالتكلفدة الفعليدة يجوز قيام الشدركة بتنفيدذ عمليدة إنشداء الشدبكة الكهربائيدة الداخليدة ألي من (17

 عملية مقاولة بموجب عقد يتم توقيعه بين الطرفين لهذا الغرض.ك
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 قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفضملخص         
 

حاالت التوصيل على الجهد أوالً:  م
 ك.ف.أ 022المنخفض بقدرة حتى 

 التكلفة النمطيةب
 المقررة

بالتكلفة الفعلية بدون تكلفة 
 مهمات غرفة المحوالت

بالتكلفة الفعلية شاملة تكلفة  توفير غرفة محوالت
 مهمات غرفة المحوالت

 

1 

 

ك.ف.أ ومسافة ال تزيد  022قدرة حتى 

 متر من مصدر التغذية. 422عن 

 

√ 

 

___ 

 

 
 إذا لزم األمر

 

___ 

 

 

0 

 

تزيد  ومسافةك.ف.أ  022قدرة حتى 

 متر من مصدر التغذية. 422عن 

 

___ 

 

 

√ 

 
 إذا لزم األمر

 

___ 

 

 

حاالت التوصيل على الجهد ثانياً:  م
 ك.ف.أ 022 المتوسط بقدرة أكبر من

 التكلفة النمطيةب
 المقررة

بالتكلفة الفعلية بدون تكلفة 
 مهمات غرفة المحوالت

بالتكلفة الفعلية شاملة تكلفة  توفير غرفة محوالت
 مهمات غرفة المحوالت

 

1 

 

 ك.ف.أ 022قدرة أكبر من   
___ ___ 

 

√ 

 

√ 
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 ى ــــج الزمنــــاً: البرنامـــرابع             

 إطالق التيار الكهربائية ولتنفيذ التغذية         

 على الجهدين المتوسط والمنخفض         
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 الزمنى لتنفيذ التغذية الكهربائيةرابعاً: البرنامج             

 وإطالق التيار على الجهد المنخفض                   
 

 الحــد األقصـــى             المسئــول    الخطــــوات              م 

 

 1 
 

 

تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع 
 وتسليم البيانات 

 

 المستثمر
 

 ــــــــــ 

 

 0 
 

معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد 
 التصاريح المطلوبة 

 

 شركة التوزيع، 
 المستثمر

 

 يوم من إتاحة الموقع للمعاينة 

 

 3 
 

إعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة 
 توصيل التغذية وإبالغ المستثمر بها

 

 شركة التوزيع

 

 أسبوع من تاريخ تسليم البيانات 
 والمعاينة

 
 4   

 

 المشترك كروكى بتصاريح الحفر تسليم
 

 شركة التوزيع

 

 يوم واحد
 

 

 5 
 

 تنفيذ التغذية الكهربائية

 

 شركة التوزيع 

 

أسبوع طبقاً لحجم األعمال بعد سداد  
المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية      

 وتقديم التصاريح الالزمة

  

 6 
 

 توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية
 وإطالق التياروتركيب العداد 

 

 شركة التوزيع،
 المستثمر 

 

 يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات
 الشركة طبقاً لالتفاق، واالنتــــهاء من 

 تنفيذ األعمال

 

 ( يوم. 11* الحد األقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ )  
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 رابعاً: البرنامج الزمنى لتنفيذ التغذية الكهربائية            

 وإطالق التيار على الجهد المتوسط                   
 

 الحــد األقصـــى               المسئــول         الخطــــوات                  م 

 
 1 

 

 
تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع وتسليم 

 البيانات 

 
 المستثمر

 
 ــــــــــ 

 
 0 

 
معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح 

 المطلوبة 

 
 شركة التوزيع، المستثمر

 
 يوم من إتاحة الموقع للمعاينة 

 
 3 

 
 إعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة 

 توصيل التغذية وإبالغ المستثمر بها

 
 شركة التوزيع

 
 أسبوعين من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة

 
 4 

 
 المشترك كروكى بتصاريح الحفرتسليم 

 
 شركة التوزيع

 
 يوم واحد

 

 
 5 

 
 تنفيذ التغذية الكهربائية

 
 شركة التوزيع 

 
 أسابيع طبقاً لحجم األعمال بعد سداد  4

 المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية 
 وتقديم التصاريح الالزمة

  
 6 

 
 توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية

 وإطالق التيار

 
 شركة التوزيع، المستثمر

 
يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة 

 طبقاً لالتفاق، واالنتهاء من تنفيذ األعمال.

 

 ( يوم.45* الحد األقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ )

لى أكثر من منشأة غير سكنية، ع تحتوي* بالنسبة لمشروعات المنشآت غير السكنية الكبرى التي 

  تحديد البرنامج الزمنى للتنفيذ وفقاً لما يتم االتفاق عليه بين الطرفين.  يتم
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 اً: المستندات المطلوبة ـــخامس              

 لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية             

 ةـــر السكنيـــآت غيــللمنش               

 

  



25 
0202اصدار مارس  

 

 المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة غير سكنيةخامساً: المستندات 

 على الجهدين المتوسط والمنخفض:

 

 يتم استيفاء المستندات التالية أو صورة طبق األصل ومنها: 
 

 إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق. (1

 تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابالت وإعادة الشيء ألصله. (5

 هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.تصريح  (5

موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصااريح  (5

 آبار المياه الجوفية لألغراض الزراعية.

 إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية. (2
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 : أســعار بيــع الكهربــاءسادسا                

      0202/0202للعـام المــالي                
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 : الضرائب النوعية والرسوم المطلوبةسابعا        

 علــى استـــهالك الكهــربــــاء             
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 ا : الضرائب النوعية والرسوم المطلوبة على استهالك الكهرباء:بعاس

 

تحصل ضممن ومواتير نوعية صدرت قوانين منظمة لقواعد تحميل مستهلكي الطاقة الكهربائية بأعباء ضريبية 

 على النحو التالي:لصالح مصلحة الضرائب استهالك الطاقة الكهربائية 

 الضريبة النوعية: .أ

ك طبقاً ثالثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وذل (1

 وتعديالته. 1551لسنة  111وقرة أ من القانون رقم  59للمادة 

ثالثمة قمروع علمى كممل كيلمووات سماعة مممن الكهربماء المسمتعملة ل نممارة ومي أ  مكمان  أو وممي  (2

األغمممرال التجاريمممة بمممما ومممي ذلمممك المصممماعد  ويسمممتثنى ممممن ذلمممك اسمممتهالك الكهربممماء ومممي 

 1551لسممنة  111وقممرة ب مممن القممانون رقممم  59االسممتادامات المنيليممة  وذلممك طبقمماً للمممادة 

 .1551لسنة  118وتعديالته  والمادة األولى من القانون رقم 

قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهربماء المسمتعملة ومي األغمرال الصمناعية   1.9 (3

 وتعديالته. 1551لسنة  111وقرة جـ من القانون رقم  59وذلك طبقاً للمادة 

 رسم إذاعة: .ب

ً بالنسبة لالستادامات  58قرع/ ك.و.س من استهالك اإلنارة حتى  1.2اقع بو ك.و.س شهريا

قرع/ ك.و.س بباقي  1.1 هرة واإلسكندرية والجيية  وبواقعالمنيلية بكل من محاوظات القا

المحاوظات  ويحسب رسم اإلذاعة على كامل استهالك اإلنارة وي باقي األغرال وذلك طبقاً 

 .1595سنة ل 77للقانون رقم 
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