
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

الرتخيص مبساولة نشاط تىزيع طاقة كهربية 

 وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة- جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المدتهلك   :جهة الترخيص

 

: المستندات المطمكبة /  1   
 

 (1)يقـك طالب الترخيص بمؿء البيانات المكجكدة في مرفؽ  -1

تقديـ المستندات اآلتية دفعة كاحدة  مف أصؿ ك ثالث صكر ضكئية ك لف يقبؿ الطمب في حالة عدـ  -2
 :المستندات

 صحيفة االستثمار الخاصة بالشركة  - أ

  شيادة السجؿ التجارم السارية  - ب

 الييكؿ التنظيمي لمشركة ك االختصاصات   -ج             
النظاـ المحاسبي المتبع ك األساس الذم تتـ عميو المحاسبة   - د  
 : تقديـ مرفقات ترخيص النقؿ ك تشمؿ األتي -ىػ 

  ( 2 )مرفؽ 
 المنطقة الجغرافية لنشاط التكزيع    -              

  (3 )مرفؽ  

بياف بمحطات المحكالت  -
 رسـ تخطيطي ك خطي لمحطات المحكالت -

 محطات المحكالت التي تمتمكيا شركة التكزيع مف الجيد العالي إلى الجيد المتكسط -

  ( 4)مرفؽ
  قائمة المركز المالي            -  

 قائمة الدخؿ             -  
 (المقترحة ) قائمة تكزيعات األرباح             - 
 قائمة التدفقات النقدية              - 
  قائمة التغير في حقكؽ الممكية             - 

 



 

 

 (5)مرفؽ 

معمكمات عف مستكل خدمة المستيمؾ  -
  (6)مرفؽ 

 الطمبات ك التكقيتات المحددة لتنفيذ الخدمات لممستيمكيف -

 

. العقكد مع المستيمكيف ك المرخص ليـ  -3
 دراسة الجدكل ألم مشركع يخطط طالب الترخيص تنفيذه -4

 مكافقة جياز شئكف البيئة عمى دراسة األثر البيئي الخاصة بالمشركع -5

 سابقة الخبرة في مجاؿ النشاط ك السيرة الذاتية لمقائميف عمى اإلدارة -6

كصؼ لألرض ك المباني التي سيباشر عمييا النشاط ك صكرة مف سند حيازتيا أك ما يثبت حقو في  -7
 استخداميا مع تقديـ األصؿ لممضاىاة عند الطمب

 إيصاؿ سداد قيمة مقابؿ طمب الترخيص  -8

 :بالنسبة لممنشأ تحت اإلنشاء عمى المتقدـ تقديـ دراسة جدكل شاممة ك تشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر -9

 شيادة السجؿ التجارم 

 البطاقة الضريبية 

 الييكؿ التنظيمي لمشركة ك االختصاصات 

 دراسة الجدكل الفنية ك المالية لمنشاط ك تحتكل عمى األقؿ: 

 التكاليؼ الرأسمالية ك مصادر ك نكع التمكيؿ لمنشاط  -أ 

 التحميؿ الفني ك المالي ألداء المنشأة -ب 

 دراسة عف تكاليؼ الخدمة -ج 

 العمر االفتراضي لممنشأة -د 

 طريقة المحاسبة -ق 

 الرسكمات اليندسية -ك 

 خرائط المنطقة المراد مزاكلة النشاط بيا مكقع النشاط عمييا -ز 

   كافة التراخيص المطمكبة مف الجيات األخرل لإلطالع عمييا
  تقرير صالحية المكقع ك األثر البيئي لمنشاط 

  السيرة الذاتية لمقائميف عمى اإلدارة 

  المرفقات الممحقة باالشتراطات العامة لمترخيص مستكممة البيانات 

  كافة التعاقدات المبرمة المزمع إبراميا مع أم مستيمؾ أك أم مرخص لو آخر 

 إيصاؿ يثبت دفع مقابؿ طمب الترخيص 



 

 

 أية بيانات أك مستندات أخرل يطمبيا الجياز 
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يقـك طالب الترخيص بسداد قيمة مقابؿ دراسة طمب الترخيص المحددة بالجدكؿ التالي ك يرفؽ اإليصاؿ الداؿ - 1

. عمى السداد بنمكذج الطمب بعد استيفاء البيانات الكاردة بو 
 

قيمة مقابؿ دراسة الطمب بياف الطمب 
 1طمب ترخيص منشأة ذات سعة أعمى مف 

 ميجاكات 10ميجاكات حتى 
 جنية مصرم 5000

 10طمب ترخيص منشأة ذات سعة أعمى مف 
 ميجاكات 100ميجاكات حتى 

 جنية مصرم 10000

 100طمب ترخيص منشأة ذات سعة أعمى مف 
ميجاكات 

 جنية مصرم 20000

 
. كما ال يجكز المطالبة بأية فكائد عنو,ال يجكز استرداد مقابؿ دراسة طمب الترخيص سكاء تـ قبكؿ الطمب أك رفضو 

 
س مشتراة مقابؿ إصدار ترخيص  تكزيع  طاقة كيربية ك ذلؾ طبقان لكمية . ك.  لكؿ مميكف ؾ33.75يتـ دفع - 2

. الطاقة المتداكلة ما بيف طالب الترخيص ك المستيمؾ أك أم مرخص لو آخر 
 

 . 2005/2006ك تسرم القيـ سالفة الذكر بالنسبة لمتراخيص التي تصدر خالؿ العاـ المالي * 
 
  :اإلجراءات  /  3
 

يقـك طالب الترخيص بسداد قيمة مقابؿ دراسة طمب الترخيص ك يرفؽ اإليصاؿ الداؿ عمى السداد بنمكذج  .1
 .الطمب بعد استيفاء البيانات الكاردة بو

 (.1مرفؽ)يستكفى الطالب البيانات المطمكبة في نمكذج الطمب  .2

                                                 
 2000 لسنة 339قرار جمهوري رقم  - 

 2000 لسنة 339قرار جمهوري رقم -  



 

 

يرفؽ بالطمب كافة المستندات المطمكبة ك المحددة في نمكذج الطمب ك تقدـ ىذة المستندات دفعة كاحدة مف  .3
 : باستالـ ىذة المستندات زأصؿ ك ثالث صكر ضكئية ك يكقع قطاع التراخيص بالجيا

 .تختـ كافة طمبات الترخيص بخاتـ الشركة ك ترقـ كافة األكراؽ المقدمة -أ 

لطالب الترخيص فرصتيف فقط الستكماؿ أكراقة,فإذا لـ يستكمؿ أكراقة في ىاتيف الفرصتيف فعميو  -ب 
 .شراء طمب ترخيص جديد

عمى طالب الترخيص أف يراعى أف مشركع التعاقد المزمع أبرامة مع أم مستيمؾ أك مرخص لو آخر  .4
: ,يتضمف األحكاـ المتعمقة باالتي 

 مدة التعاقد كشركط تجديده  -

 القدرة كالحد األدنى لمطاقة الكيربية المتعاقد عمييا  -

  تنفيذ الخدمة ء المكعد المقترح لبد -

 طريقة حساب السعر المقترح لمخدمة المقدمة ك المتغيرات المختمفة التي تؤثر فيو  -

  طرفي التعاقد تالتزاما -

 حاالت ك إجراءات إنياء التعاقد  -

 شرط إقرار الجياز لمشركع التعاقد  -

 شرط الرجكع إلي الجياز عند نشؤ أم نزاع طرفي التعاقد قبؿ المجكء لمقضاء -

يقـك الجياز باإلعالف عف اعتزاـ طالب الترخيص القياـ بالنشاط محؿ الترخيص في جريدة كاسعة االنتشار أك  . 5  
بأم كسيمو أخرم مناسبة يراىا الجياز ,كذلؾ عمي نفقو طالب التراخيص عمي أف يتضمف اإلعالف إعطاء ميمو 

 مسببو كيقـك الجياز ببحث تمؾ االعتراضات كلو في سبيؿ ذلؾ أف تخمسة عشرة يكما ليتقدـ المتضرر بأم اعتراضا
يعقد جمسات استماع يحضرىا المتضرر كطالب الترخيص أك أم جية أخرم أك يجرم اتصاالت أك يتخذ مف 

اإلجراءات ما يراه مناسبا في ىذا الخصكص  
يصدر مجمس اإلدارة قراره بالمكافقة عمي منح الترخيص أك برفضو كذلؾ بناءا عمي مذكرة مقدمو مف المدير  . 6

التنفيذم لمجياز كيككف قرار الرفض مشفكعا باألسباب  
يقـك الجياز بأخطار طالب الترخيص كتابو بقرار مجمس اإلدارة  بالقبكؿ أك بالرفض مع مطالبتو بسداد قيمو . 7

مقابؿ إصدار الترخيص في حالو قبكؿ الطمب  
. يقـك الجياز بإصدار الترخيص عمي النمكذج المعتمد منو بعد قياـ طمب الترخيص بسداد قيمة مقابؿ إصداره ٍ  . 8
تقديـ تظمـ لمجياز في خالؿ ستيف يكما مف تاريخ إخطار  " ةفي حالة صدكر قرار برافض" يككف لطاب الترخيص .9

ك يقـك الجياز ببحث ىذا التظمـ ك البت فيو ك إخطار المتظمـ بالنتيجة خالؿ ستيف يكمان مف , كتابة بقرار الرفض 
. تاريخ تقديـ التظمـ

 : األشتراطات ك الضكابط / 4



 

 

  الشخص االعتبارم المرخص لو بمزاكلة نشاط شراء ك تكزيع ك بيع الطاقة الكيربية عف :شركة التكزيع
 . كيمك فكلت 33طريؽ شبكة التكزيع المممككة لو عمى جيكد التكزيع ك ىي الجيكد األقؿ مف 

 

 

  المستخدـ النيائي لمطاقة الكيربية بناء عمى عقد مبـر بينو ك بيف شركة اإلنتاج أك شركة : المستيمؾ
 .  النقؿ عمى جيكد النقؿ أك شركة التكزيع عمى جيكد التكزيع 

 

 

  ك التي , المسافة اآلمنة عمى جانبي مسار الخط الكيربي التي يحددىا القانكف الخاص بذلؾ:حـر الخطكط
 .يحظر فييا إقامة أية مباني أك منشآت

 

 

  مجمكعة المنشآت ك الميمات الخاصة بشركة التكزيع المرخص ليا الالزمة لتكزيع الطاقة : شبكة التكزيع
 كيمكفكلت ك ما تشممو مف خطكط ىكائية ك كابالت أرضية كمكزعات ك 33الكيربية عمى الجيكد األقؿ مف 

 .محكالت  ك مراكز تحكـ كعدادات قياس ك غيرىا 

 

 

  إلى المستيمؾ  (كيمككات)ك القدرة الكيربية  (كيمككات ساعة  )سعر بيع كحدة الطاقة الكيربية : التعريفة
 .بالنسبة ألكجو االستخداـ المختمفة 

 

 

  عبارة عف المكاصفات القياسية الخاصة بتصميـ ك إنشاء ك تعديؿ ك تشغيؿ ك صيانة أصكؿ : ككد التكزيع
شبكات التكزيع ك كذا أسس نظـ التحكـ ك التشغيؿ لكافة كحدات اإلنتاج ك شبكات النقؿ المتصمة بشبكات 

 .   التكزيع 

 

 

  االشتراطات العامة: 

 
  تعتبر ىذه االشتراطات العامة لترخيص تكزيع طاقة كيربية ك مرفقاتيا كحدة كاحدة ال تتجزأ ك لمجياز الحؽ

 .في إعفاء المرخص لو مف أم مف مكاد ىذه االشتراطات طبقان لما يتراءل لو 

 
 



 

 

  يصدر الجياز الترخيص بناءان عمى دراسة جدكل فنية ك اقتصادية يقدميا لو طالب الترخيص تتيح  لمجياز
التحقؽ مف مقدرتو الفنية ك المالية ك اإلدارية ك ذلؾ استنادان إلى أحكاـ القرار الجميكرم ك كافة التشريعات 

 . ذات الصمة , ك بعد مكافقة مجمس اإلدارة 

 
 

  الغرض مف الترخيص ىك التصريح لممرخص لو بمزاكلة نشاط تكزيع الطاقة الكيربية داخؿ جميكرية مصر
 ترخيصان كاحدان لمزاكلة النشاط ك لك تعددت زك يصدر الجيا. العربية ك تكزيعيا لممستيمؾ أك لمرخص آخر 

المناطؽ الجغرافية المصرح بمزاكلة النشاط بيا , ك يمتـز المرخص لو بالمساكاة بيف المنتفعيف في تكفير 
الطاقة الكيربية لكافة طالبييا طبقان لممكاصفات الفنية ك شركط العقكد المبرمة مع مرخص لو آخر أك 

 . مستيمؾ ك يكافؽ عمييا الجياز 

 
 

 ك يصدر الجياز في نياية كؿ سنة , تككف مدة الترخيص خمس سنكات قابمة لمتجديد تبدأ مف تاريخ صدكره
مف سنكات الترخيص شيادة لممرخص لو تنفيذ باستمرار سرياف الترخيص بعد  التحقؽ مف التزامو بشركط 

 .ك في حالة عدـ االلتزاـ تطبؽ الجزاءات الخاصة بذلؾ. الترخيص خالؿ تمؾ السنة

 

  فعميو التقدـ بطمب التجديد لمجياز قبؿ انتياء , إذا رغب المرخص لو في تجديد الترخيص بعد انتياء مدتو
ك يككف لمجياز في ىذه الحالة الحؽ في قبكؿ أك رفض طمب , مدة الترخيص بستة أشير عمى األقؿ 

 .التجديد في ضكء أداء المرخص لو في المدة السابقة

 
  ك مع ذلؾ , ال يجكز لمجياز تعديؿ شركط الترخيص خالؿ الخمس سنكات األكلى مف تاريخ منح الترخيص

يجكز لممرخص لو خالؿ تمؾ المدة إذا ما طرأت عكامؿ تدعك لذلؾ أف يتقدـ لمجياز بطمب تعديؿ ىذه 
ك يجكز لمجياز بعد انتياء تمؾ المدة , الشركط  ك ال يككف التعديؿ نافذا إال مف تاريخ مكافقة الجياز 

 .تعديؿ بنكد الترخيص باالتفاؽ مع المرخص لو إذا اقتضت الضركرة ذلؾ

 
  لممرخص لو الحؽ في شراء الطاقة الكيربية مف شركة النقؿ أك مف مرخص لو آخر, ك بيعيا إلي جيات

 . أخرل مرخص ليا أك مستيمكيف ك ذلؾ طكاؿ مدة  سرياف الترخيص 

 
  لممرخص لو الحؽ في استخداـ شبكة النقؿ حسب األحكاؿ طبقا لشركط التعاقد المبـر بينو ك بيف شركة

 .النقؿ الذم يقره الجياز



 

 

 
  يككف لممرخص لو أف يطمب مف الجياز عدـ تداكؿ بيانات معينة مقدمة منو طبقا ليذه االشتراطات العامة ,

يقـك باالتصاؿ بالمرخص لو ك يناقشو في ىذا , فإذا رأل الجياز أف بعض أك كؿ ىذه البيانات يمكف تداكلة
 .األمر لمكصكؿ إلى صيغة يقبميا الجياز في ىذا الشأف

 

 

  يمتـز المرخص لو بتكفير خدمة تكصيؿ الطاقة الكيربية لمف يطمبيا مف المرخص ليـ اآلخريف أك مف
المستيمكيف ك ذلؾ بصكرة آمنة ك مستقرة طبقان لمعقكد المبرمة بينيـ في ىذا الشأف , ك ال يجكز لو 

االمتناع عف أداء ىذه الخدمة ك مع ذلؾ يمكف لممرخص لو أف يحصؿ عمي مكافقة الجياز بإعفائو مف 
 :تقديـ ىذه الخدمة في الحالتيف التاليتيف 

 

 .إذا كانت القدرات الكيربية المطمكبة تتجاكز القدرات المرخص بيا في شبكة المرخص لو -أ 

إذا كاف تنفيذ تكزيع الطاقة الكيربية يؤدل إلى اإلخالؿ بأم شرط مف شركط الترخيص أك بأم  -ب 
 . تشريعات قائمة

 
 

  يتعيف عمى المرخص لو أف يقدـ لمجياز جميع العقكد التي يبرميا مع أم مرخص ليـ آخريف ك نماذج
ك يقع باطالن  كؿ تعاقد يبـر عمى خالؼ ذلؾ ك , العقكد التي يبرميا مع المستيمكيف لمراجعتيا ك اعتمادىا 

 .لمجياز االحتفاظ بنسخة مف ىذه العقكد 

 
  يمتـز المرخص لو بالحفاظ عمى سرية البيانات ك المعمكمات المتكفرة لديو عف المرخص ليـ اآلخريف أك

ك ال يجكز لو إعطاء ىذه البيانات إال إلى أشخاص أك جيات مصرح ليا , المستيمكيف الذيف يتعامؿ معيـ 
 .قانكنا بذلؾ 

 
  ال يجكز لممرخص لو القياـ بأم عمؿ يخؿ بالمنافسة المشركعة ك ذلؾ ضمانا لمصمحة المستيمكيف. 

 
  يمتـز المرخص لو بتقديـ تقرير سنكم لمجياز عف نشاطو المرخص بو يشمؿ النكاحي ا لفنية المالية ك

 .خدمة المستيمكيف

 
  عمى المرخص لو استخداـ عمالة مؤىمة تضمف تنفيذ األنشطة المرخص بيا عمى الكجو األكمؿ          ,

 .ك عميو إعداد خطة سنكية لتنمية المكارد البشرية يقدميا إلى الجياز مع التقرير السنكم عف نشاطو



 

 

 
  يجب عمى المرخص لو المجكء لمجياز لفض أم منازعات ذات صمو بالنشاط ك التي قد تنشأ بينو ك بيف

 .أم مف األطراؼ المعنية بالنشاط ك ذلؾ في حالو تعذر االتفاؽ عمى حؿ النزاع 

 
 

  يمتـز المرخص لو بأف يتيح لممثمي الجياز زيارة المقار ك المكاقع التابعة لو ك تمكينيـ مف اإلطالع عمى
كافة المستندات ك السجالت الخاصة بمباشرة النشاط المرخص بو لمتحقيؽ مف قياـ المرخص لو بتنفيذ 

 .شركط الترخيص عمى الكجو األكمؿ 

 
 

  تتـ المراسالت المتبادلة بيف الجياز ك المرخص لو كتابة ك يتـ تسميـ أصكؿ تمؾ المراسالت إما باليد أك
بالبريد المسجؿ عمى العناكيف المكضحة في الترخيص ك عالكة عمى ذلؾ يمكف إرساؿ تمؾ المراسالت 

 .بالبريد اإللكتركني أك الفاكس 

 
 

  يككف لممرخص لو التظمـ لمجياز مف القرارات التي يصدرىا ك المتعمقة بإلغاء أك كقؼ أك تعديؿ الترخيص
أك أم قرارات أخرل يرل أنيا تمس حقكقو , ك لو في حالة رفض تظممو عرض األمر عمى المحكمة 

. المختصة لمفصؿ فييا 
 

 االشتراطات الخاصة بالنكاحي الفنية :
 

  عمي المرخص لو إعداد الدراسات ك خطط التكسع ك التطكير لشبكة التكزيع ك تنفيذىا طبقان لبرامج تنفيذية
محددة لمكصكؿ إلي مستكيات فنية ك اقتصادية مقبكلة مع مراعاة المعايير المتعمقة بالبيئة ك تحقيؽ أماف 

ك عمي المرخص لو تقديـ الخطط السنكية ليذا التطكير ك برامج . ك استقرار التغذية الكيربية لممستيمؾ 
 .تنفيذىا إلى الجياز قبؿ كؿ عاـ بشيريف عمي األقؿ لمراجعتيا ك المكافقة عمييا 

 
 

  يمتـز المرخص لو بالقياـ بأعماؿ الصيانة الدكرية ك الكقائية لميمات شبكة التكزيع طبقان لبرامج تنفيذية
كما يمتـز بإجراء الصيانة الجسيمة أك الطارئة التي تتطمبيا حالة مككنات الشبكة بما . يكافؽ عمييا الجياز 

 .يحقؽ أماف ك استقرار التغذية الكيربية 

 



 

 

 

  يمتـز المرخص لو بالقياـ فكران بإصالح األعطاؿ التي تحدث في شبكة التكزيع  ك إعادة تكصيؿ التيار
 .لممستيمكيف في أسرع كقت ممكف 

 
 

  يمتـز المرخص لو بالقياـ بأعماؿ اإلحالؿ ك التجديد لميمات شبكة التكزيع الخاصة بو التي قارب عمرىا
االفتراضي عمي االنتياء أك لألجزاء المتيالكة بالشبكة , ألم سبب مف األسباب , ك ذلؾ طبقان لبرامج 

 .تنفيذية ك استثمارات يكافؽ عمييا الجياز 

 
 

  في حالة قياـ المرخص لو بأعماؿ صيانة كقائية أك إحالؿ ك تجديد أك أم إنشاءات أخرل يترتب عمييا
 أك مناطؽ معينة , يتعيف عميو في ىذه الحالة اإلخطار عف ذلؾ ةانقطاع التغذية الكيربية عف منطؽ

بكسيمة مناسبة قبؿ قطع التغذية الكيربية بيكميف عمي األقؿ , ك بالنسبة لألحماؿ اليامة مثؿ المرافؽ 
العامة يتعيف عمى المرخص لو إخطار المسئكليف عنيا بذلؾ كتابة أك عف طريؽ الفاكس أك البريد 

اإللكتركني ك في جميع األحكاؿ ينبغي أف يتضمف اإلخطار تاريخ ك ساعة الفصؿ ك مدتو ك تاريخ ك ساعة 
. إعادة التغذية الكيربية 

 

  عمي المرخص لو االلتزاـ بالقكاعد ك األككاد ك المعايير الفنية المعتمدة مف الجياز ك المتعمقة بربط شبكتو
 .بشبكة شركة النقؿ , ك عميو تركيب الميمات ك المعدات الالزمة 

 
 

  يمتـز المرخص لو بضماف الكصكؿ بمعامؿ القدرة الخاص بشبكة التكزيع إلى المستكيات المقننة , ك يجب
أف تتضمف عقكد تكريد الطاقة لممستيمكيف إلزاميـ بتركيب أجيزة تحسيف معامؿ القدرة تحقيقان ليذا الغرض 

أك أف يمنح حافز عند زيادة معامؿ القدرة . عمى أف تفرض غرامة في حالة عدـ تحقيؽ المستكيات المقننة 
 .عف المستكيات المقننة طبقان لما ىك مكضح بعقكد تكريد الطاقة الكيربية 

 
 

  يتعيف عمى المرخص لو العمؿ عمى الحد مف الفقد الكيربي في شبكة التكزيع سكاء حدث ىذا الفقد ألسباب
فنية أك ألسباب أخرل , ك عميو إخطار الجياز في بداية كؿ عاـ ببيانو عف السنة السابقة ك خطتو لخفض 

 .ىذا الفقد في السنة الجارية ك ما يتطمبو ذلؾ مف خطكات تنفيذية 

 
 



 

 

  يمتـز المرخص لو بمراعاة ككد التكزيع ك معايير األداء ك القكاعد المعمكؿ بيا لمتحقؽ مف جكدة التغذية
الكيربية , ك يعد المرخص لو تقريران خالؿ تسعيف يكمان مف تاريخ منح الترخيص يكضح خطتو بالنسبة 

ك عميو . لتحقيؽ معايير ك مؤشرات األداء لمكصكؿ بالخدمة إلى المستكيات المقبكلة العتمادىا مف الجياز 
أف يقدـ لمجياز تقريران  سنكيان عف األنشطة المنفذة يتضمف تفاصيؿ األعماؿ التي قاـ بيا لتحقيؽ مستكيات 

 .األداء السابؽ اعتمادىا مف الجياز 

 
 

  يتـ قياس األحماؿ ك الطاقة الكيربية المكردة  مف شركة  النقؿ إلى المرخص لو أك الطاقة المتبادلة مع
مرخص لو آخر أك إلى المستيمكيف , عف طريؽ عدادات قياس األحماؿ ك الطاقة الكيربية كفقان لقكاعد ك 

ك عمى المرخص لو إجراء الصيانة الالزمة لمعدادات ك . معايير ك أنظمة القياس الكاردة بالعقكد المبرمة 
التحقؽ بصفة دكرية مف درجة دقتيا ك معايرتيا ك تأمينيا لمنع العبث بيا أك إتالفيا لضماف صحة 

 .القياس ك دقتو 

 
 

  ك إذا حدث عطؿ أك تمؼ . يقـك المرخص لو بتركيب عدادات قياس الطاقة الكيربية عمى نفقة المستيمؾ
في أحد العدادات لسبب خارج عف إرادة المستيمؾ يقـك المرخص لو بإصالح العطؿ أك التمؼ أك تغيير ىذا 

العداد عمى كجو السرعة ك ذلؾ عمى نفقتو ما لـ يكف العطؿ أك التمؼ راجعان إلى المستيمؾ أك إلى تقادـ 
ك يتـ احتساب الطاقة المستيمكة خالؿ فترة تمؼ . العداد ففي ىذه الحالة يتحمؿ المستيمؾ بقيمة اإلصالح 

 .العداد ك تكقفو عف التسجيؿ طبقان لمقكاعد المحددة في عقد تكريد الطاقة الكيربية 

 
 

  عمى المرخص لو أف يقدـ لمجياز دراسات التنبؤ باألحماؿ ك الطاقة الكيربية كفقان لمؤشرات تنامي الطمب
عشرة )ك المدل الطكيؿ  (ثالثة أعكاـ)ك المدل المتكسط  (عاـ)ك ذلؾ عمى المدل القصير . عمييا 
  .(أعكاـ

 
 

  يعد المرخص لو خطة لتحقيؽ إدارة الجكدة الشاممة لألنشطة المحددة في الترخيص ك عميو تطكيرىا ك
ك يقـك المرخص لو . تحديثيا طبقان لمنتائج ك الخبرات المكتسبة خالؿ تنفيذىا ك بمراعاة التقنيات الحديثة 

بإرساؿ ىذه الخطة إلى الجياز خالؿ تسعيف يكمان مف تاريخ صدكر الترخيص عمى أف تتضمف األىداؼ 
المحددة  لالرتقاء بخدمة التكزيع ك تحقيؽ الجكدة الشاممة ك طرؽ متابعة تحقيؽ ىذه األىداؼ ك سمطة 



 

 

ك يقدـ المرخص لو لمجياز تقريران سنكيان عف الجيكد ك . اتخاذ القرار في مجاؿ تنفيذ أنشطة التكزيع 
 .الجيكد ك األعماؿ التي قاـ بيا تنفيذان ليذه الخطة 

 
 

  إذا رغب المرخص لو في إضافة أك تشغيؿ ميمات تكزيع  جديدة إلى شبكتو أك إجراء تعديؿ في كحدات
قائمة ك لـ تكف ىذه اإلضافات أك التعديالت مدرجة في خطتو السنكية , فعميو أف يحصؿ عمى تصريح 

 . بذلؾ مف الجياز 

 
 

  يمتـز المرخص لو بتطبيؽ ككد التكزيع ك ما يطرأ عميو مف تعديالت , ك يتكلى الجياز متابعة تنفيذ ذلؾ. 

 
 

  يمتـز المرخص لو بتنفيذ تعميمات المركز القكمي لمتحكـ في الطاقة ك مراكز التحكـ اإلقميمية التابعة لشركة
النقؿ ك ذلؾ بكؿ دقة ضمانان الستقرار التغذية الكيربية إلتاحة تشغيؿ شبكة النقؿ ك إدارة األحماؿ بطريقة 

 .فنية ك اقتصادية سميمة 

 
 

  يمتـز المرخص لو بالحصكؿ عمى رخصة إلنتاج الطاقة الكيربية ك ذلؾ بالنسبة لممناطؽ النائية الغير
 .متصمة بشبكة النقؿ ك داخؿ النطاؽ الجغرافي لممرخص لو 

 

  يمتـز المرخص لو بتكفير الطاقة الكيربية مف كحدات اإلنتاج المممككة لو في حاالت الطكارمء أك في
. حاالت تأميف التغذية الكيربية ألحماؿ ذات أىمية أك طبيعة خاصة فقط 

 
 االشتراطات الخاصة بالنكاحي المالية :

 
  بحيث يتيح ىذا , يمتـز المرخص لو بتطبيؽ نظاـ محاسبي يتفؽ مع المعايير المحاسبية المقررة قانكنان

النظاـ تكفير معمكمات ك بيانات مالية تفصيمية ك دقيقة تمكف المرخص لو مف تقديـ البيانات ك المستندات 
. التي يطمبيا الجياز

 
  ك التي تمكنو مف  ( 3 )يمتـز المرخص لو بتقديـ كافة البيانات المالية التي يطمبيا الجياز الكاردة بالمرفؽ

 :أداء دكره في الرقابة ك المتابعة ك عمى األخص البيانات اآلتية



 

 

 
المكازنة التقديرية لمشركة عف كؿ سنة مالية تالية عمى أف تتضمف اإليرادات المستيدفة ك المصركفات  -أ 

 ك المكازنة االستثمارية ك المكازنة ةالمتكقعة في ضكء حجـ الطمب المتكقع ك سعر البيع ك التكمفة المتكقع
. النقدية لمشركة

القكائـ المالية المعتمدة لمشركة عف كؿ سنة مالية ك الحسابات الختامية مرفقا بيا تقرير مراقب الحسابات  -ب 
 .ك ما يتضمنو مف مالحظات عمى ىذه القكائـ ك الحسابات الختامية

 .تقارير ربع سنكية عف األداء المالي ك التجارم لمشركة -ج 

 
 باألنشطة المرخص بيا الحدكد التي يرل الجياز أنيا ةال يجكز أف تتجاكز مديكنية المرخص لو المتعمؽ 

 .تتكافؽ مع التكازف المالي ك االقتصادم لممرخص لو

 
 يمتـز المرخص لو خالؿ مدة الترخيص بإخطار الجياز بأم مف األعماؿ اآلتية: 

 
التصرؼ في أصكؿ الشركة المخصصة لمقياـ باألنشطة مكضكع الترخيص سكاء بالبيع أك التنازؿ أك  -أ 

 .الدمج أك التأجير أك أم كسيمة أخرل

تخفيض قيمة الممكية القائمة بالشركة خالؿ فترة سرياف الترخيص بنسبة تزيد عمى خمسة ك عشريف  -ب 
 %(.25)بالمائة

مف رأس  (%25)إدخاؿ طرفا آخر مساىما رئيسيا في الشركة تجاكز حصتو خمسة ك عشريف بالمائة  -ج 
 .الماؿ 

 
  عمى المرخص لو كضع نظاـ لمحاسبة المرخص ليـ اآلخريف ك المستيمكيف عف قيمة الطاقة الكيربية

ك أف يتضمف ىذا النظاـ آلية تسجيؿ الطاقة المكردة مف كاقع عدادات , المكردة أك أية خدمات أخرل 
ك إصدار فكاتير الطاقة المكردة ك كيفية ك مكاعيد تحصيؿ الفكاتير ك , قياسات األحماؿ ك الطاقة الكيربية 

اإلجراءات التي تتبع في حالة عدـ السداد قيمة الطاقة المكردة ك غيرىا مف اإلجراءات التي يرل المرخص 
لو كضعيا في ىذا النظاـ بحيث تحقؽ التكازف بيف مصالحو ك مصالح المرخص ليـ اآلخريف أك 

 .ك عمى المرخص لو تقديـ ىذا النظاـ إلى الجياز لممكافقة عميو. المستيمكيف 

 
 



 

 

  يمتـز المرخص لو باالحتفاظ بحسابات مستقمة لألنشطة التي تدخؿ في نطاؽ الترخيص ك تككف منفصمة
 .تماما عف أية حسابا خاصة بأنشطة أخرل يزاكليا المرخص لو

 
 

  عمى المرخص لو مراعاة عدـ كجكد دعـ متبادؿ بيف األنشطة المرخص بيا ك أية أنشطة أخرل تابعة
لممرخص لو أك ألم مف المساىميف في رأس مالو ك يمتـز المرخص لو سنكيا بتقديـ إقرار إلى الجياز 

 .يكضح التزامو التاـ بذلؾ

 
  عمى المرخص لو أف يقدـ إلى الجياز سنكيا دراسة تفصيمية عف تكمفة إنتاج الطاقة الكيربية عمى أف

ك عميو أيضا تقديـ أم , طبقا لمميزانية السنكية المعتمدة , تشمؿ ىذه الدراسة عناصر التكمفة ك اإليرادات 
لمتحقؽ مف أف تكمفة إنتاج الطاقة الكيربية , بيانات أك مستندات أخرل يطمبيا الجياز في ىذا الشأف 

تضمف مصالح المرخص ليـ اآلخريف ك المستيمكيف ك تحقؽ عائدا عادال لممرخص لو ضمانا الستمرار 
 .نشاطو ك سالمة كضعو المالي

 
 شراء الطاقة الكيربية / تكزيع/ يتعيف عمى المرخص لو الحصكؿ عمى مكافقة الجياز عمى أسعار نقؿ

ك عميو تقديـ دراسة في ىذا الشأف تشمؿ األسس ك , لمرخص ليـ اآلخريف ك لممستيمكيف قبؿ العمؿ بيا 
العناصر التي قاـ عمييا حساب ىذه األسعار ك بما يضمف مراعاة مصمحة المرخص ليـ اآلخريف ك 

 .المستيمكيف مع تحقيؽ عائد عادؿ لممرخص لو

 
 

 ك ذلؾ طبقا لما , يمتـز المرخص لو بسداد مقابؿ إصدار الترخيص ك الخدمات التي يؤدييا الجياز سنكيا
ك يككف لمجياز تحصيؿ فكائد تأخير مف المرخص لو في حالة عدـ السداد في . يحدده مجمس اإلدارة

 .المكاعيد المحددة حسب سعر الخصـ المعمف مف البنؾ المركزم 

 
 االشتراكات الخاصة بخدمة المستيمكيف:  

 
  يمتـز المرخص لو بكضع نظاـ لخدمة المستيمكيف يضمف تسييؿ تقديـ الخدمة ليـ ك لطالبي الخدمة

الكيربية الجدد , ك ذلؾ مف خالؿ تيسير اإلجراءات ك الرد عمى االستفسارات   



 

 

   ك يقدـ المرخص لو ىذا النظاـ إلى الجياز خالؿ خمسة ك                                                    .              ك حسف المعاممة ك سرعة اتخاذ طمباتيـ 
أربعيف يكمان مف تاريخ منح الترخيص لالعتماد , ك في حالة أجراء أم تعديؿ في ىذا النظاـ يتعيف اعتماده مف    

( . 5)كما يمتـز بتقديـ بيانات سنكية عف مستكل خدمة المستيمكيف كما ىك مبيف في مرفؽ . الجياز 
 

  يجب أف يشمؿ نظاـ خدمة المستيمكيف عمى التزاـ المرخص لو بما يمي: 

 .أف يككف التعامؿ مع المستيمكيف مف خالؿ إجراءات تضمف سرعة ك دقة إنياء اإلجراءات  -أ 

ميكنة كافة األعماؿ التي تقدـ لممستيمكيف ك طالبي الخدمة الجدد لسرعة تقديـ الخدمة ليـ في  -ب 
 .سيكلة ك يسر 

األعداد ك اإلعالف عف عقد لقاءات مع ممثمي المستيمكيف بصفة دكرية لتبادؿ اآلراء فيما بيف كافة  -ج 
األطراؼ بيدؼ تكضيح الكاجبات ك الحقكؽ المتبادلة ك العمؿ عمى تطكير الخدمة لمكصكؿ بيا إلى 

 .أعمى مستكل مف األداء 

 .أية أعماؿ أك إجراءات أخرل تؤدل إلى تيسير تقديـ الخدمة لممستيمكيف  -د 

 .تجييز المنشآت ك األماكف الالئقة الستقباؿ المستيمكيف ك تمقي طمباتيـ  -ق 

كضع الفتات إرشادية لممستيمكيف في أماكف ظاىرة في مقار مراكز خدمة المستيمكيف يكضح بيا  -ك 
الخطكات ك اإلجراءات الكاجب إتباعيا لمتعامؿ مع المرخص لو في مجاؿ األنشطة المرخص بيا, ك 

 .المستندات المطمكبة لتقديـ الخدمة 

أف يتـ تنفيذ التغذية لممشتركيف في التكقيتات المحددة ك بالشركط الكاردة بطمبات تقديـ الخدمات  -ز 
 ( .6)الكاردة بالمرفؽ 

أف تتضمف الفاتكرة الشيرية كضع بيانات تفصيمية عف أماكف مراكز خدمة الجميكر التابعة لممرخص  -ح 
 .لو 

 
  عمى المرخص لو: 

 
كضع آلية لتمقى بالغات األعطاؿ أك انقطاع التغذية أك أية بالغات خاصة بجكدة  -أ 

 .التغذية الكيربية 

تخصيص سجؿ تدكف فيو بيانات عف صاحب البالغ ك نكع العطؿ ك مكانو ك كقت  -ب 
 .انقطاع التيار ك زمف اإلصالح ك كقت أعادة التغذية 

 .     تقديـ بيانان شيريان تفصيميان عف ىذه األعطاؿ ك اإلنقطاعات  -ج 

 
 



 

 

 االشتراطات الخاصة بالنكاحي البيئية: 

 
 

 الالزمة لمحد مف كمية االنبعاثات الناتجة عف تشغيؿ المحطات تيمتـز المرخص لو باتخاذ جميع االحتياطيا 
 .الحرارية التابعة لو 

 
 

  يمتـز المرخص لو بتقديـ تقرير نصؼ سنكم إلى الجياز يحتكل عمى كافة المعمكمات البيئية المتعمقة
 .بالنشاط ك تشتمؿ أيضا عمى اإلجراءات التي اتخذىا ك الخاصة بالشكاكل المكجية في ىذا الشأف 

 
 

  كما يمتـز بالتعاكف مع الجيات المختصة في , يمتـز المرخص لو بإجراء تقييـ لألثر البيئي المرتبط بنشاطو
 .ىذا الشأف لضماف المحافظة عمى البيئة 

 
  االشتراطات الخاصة بنظاـB.O.Tك B.O.O.T:  

 
  تشكؿ لجنة كزارية مف السادة: 

 
. كزير اإلسكاف ك المرافؽ ك المجتمعات العمرانية 

. كزير الكيرباء ك الطاقة 
. كزير النقؿ 

. كزير االتصاالت ك المعمكمات 
. كزير التخطيط ك الدكلة لمتعاكف الدكلي 

. كزير المالية 
 

 ك نظاـ B.O.T     تككف ميمة المجنة التنسيؽ ك الرقابة بشأف إسناد المشركعات القكمية ك المحمية بنظاـ 
B.O.O.T  , ك ذلؾ كفقا لمضكابط التالية :

 

                                                 
 2001 لسنة 695قرار رئيس مجلس الوزراء رقم -  



 

 

تعد كؿ كزارة بيانا بالمشركعات التي تحتاج إلييا لتحقيؽ تنمية القطاع المسئكلية عنو خالؿ العشر سنكات  .1
 .القادمة 

يحدد فييا مكقع المشركع ك تكافر األرض ك , تقدـ دراسة جدكل اقتصادية لممشركع قبؿ عرضو عمى المجنة .2
 .المرافؽ التى تخدمو 

 .تحدد مقترحات الكزارة بالنسبة لممكية المشركع ك ما إذا كاف يترؾ لمقطاع الخاص أك لمقطاع العاـ  .3

 .يحدد لكؿ مشركع أنسب طرؽ التمكيؿ سكاء كانت قركضا داخمية أك خارجية ك تبعية كؿ منيا  .4

 لممشركع فيتعيف أف يرفؽ بدراسة المشركع التحكالت B.O.O.T ك نظاـ  B.O.Tفي حالة اقتراح نظاـ  .5
 .ك مصادر الحصكؿ عمى النقد األجنبي , السنكية لمممتـز طكاؿ مدة االلتزاـ

 في حالة ما إذا كانت التدفقات الصافية لممكمؼ أقؿ مف  B.O.Tتككف األكلكية لتنفيذ المشركعات بنظاـ  .6
 .أقساط القركض ك الفكائد في حالة التمكيؿ مف خالؿ االقتراض 

 ك التي ستسدد قيمتيا مف خالؿ التمكيؿ لمخارج أف يقـك المكمؼ بشكؿ B.O.Tيشترط لمشركعات اؿ .7
 . إلى الخارج سنكيا قمباشر أك غير مباشر بتصدير ما يعادؿ تحكيال ت

تعد المجنة تكصيتيا بأنسب مصادر التمكيؿ قبؿ طرح المشركع ك اإلعالف عنو ك دعكة األطراؼ األخرل  .8
. لممشاركة 

 

 
 

 


