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 نشاط بيانات طالب ترخيص مزاولة

 توزيع طاقة آهربية
 

  ..............................................................:    اسم الشرآة

 ...............................: ................................  رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب

 : ...............................................................  اسم الممثل القانوني للشرآة

 …… .......................................................:   الشكل القانوني للشرآة

 …………................................ ................:  عنوان المقر الرئيسي للشرآة

 .… ..........................................................:    رقم التليفون

 .… ..........................................................:    رقم الفاآس

 ………............ ........................................:    البريد اإللكتروني

 ...…………………… ...............................: رقم القيد في السجل التجاري وتاريخه

 

 توقيع الممثل القانوني

.................... 

      .................... 

 
 

 : خاص بالجهاز

 
 ....................:......... التاريخ :....................................... رقم الطلب

 :............................. الوظيفة :....................................... مستلم الطلب

 
  تاريخ تقديم الطلب

  تاريخ رد الجهاز على طالب الترخيص الستكمال الطلب
  مال طالب الترخيص لمستندات الطلبكتاريخ است

  الترخيصتاريخ صدور قرار الجهاز بصدد 
 

 
 (   )مرفوض   (   )مقبول   :قرار الجهاز

 خاتم
الشركة

توقيع رئيس مجلس اإلدارة 

 أو العضو المنتدب
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 بيان بالمستندات المقدمة إلى الجهاز للمرة األولى

 .ولن يقبل الطلب حال عدم استكمال المستندات تقدم هذه المستندات دفعة واحدة من أصل وثالث صور ضوئية

 .إذا آانت المنشأة تحت اإلنشاء فعلى المتقدم تقديم دراسة جدوى شاملة   :ملحوظة

 :اسم وتوقيع ممثل طالب الترخيص
 
 
 

  ٢٠:    /     /      تاريخ االستالم

 :توقيع أمين الجهاز    :  المستلم

 

 المطلوب تقديمهاالمستندات 
بيان التسليم

)(أو ) (

  .ستثمار الخاصة بالشرآةصحيفة اال .١
  . الساريةشهادة السجل التجاري .٢
  .الهيكل التنظيمي للشرآة واالختصاصات .٣
  .النظام المحاسبي المتبع واألساس الذي تتم عليه المحاسبة .٤
 :مرفقات ترخيص التوزيع وتشتمل اآلتي .٥

 ١مرفق رقم 
 .المنطقة الجغرافية لنشاط التوزيع •

 

 ٢مرفق رقم 
  .لمحوالتبيان بمحطات ا •

  .رسم تخطيطي وخطي لمحطات المحوالت •
  .محطات المحوالت التي تمتلكها شرآة التوزيع من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط •

 ٣مرفق رقم 
  .قائمة المرآز المالي •

  .قائمة الدخل •
  ).المقترحة(قائمة توزيعات األرباح  •
  .قائمة التدفقات النقدية •
  .الملكيةقائمة التغير في حقوق  •

 ٤مرفق رقم 
  .معلومات عن مستوى خدمة المستهلكين •

 ٥مرفق رقم 
  .ات المحددة لتنفيذ الخدمات للمستهلكينتالطلبات والتوقي •

 :مرفقات مالية أخرى .٦
  .قائمة المصروفات واإليرادات •

  .جدول اإلهالك •
  .األرباح والخسائر •

  .العقود مع المستهلكين والمرخص لهم اآلخرين .٧
  .اسة الجدوى ألي مشروع يخطط طالب الترخيص تنفيذهدر .٨
  .موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة األثر البيئي الخاصة بالمشروع .٩
  .سابقة الخبرة في مجال النشاط والسيرة الذاتية للقائمين على اإلدارة .١٠
بت حقه في وصف لألرض والمباني التي سيباشر عليها النشاط وصورة من سند حيازتها أو ما يث .١١

  .استخدامها مع تقديم األصل للمضاهاة عند الطلب

  .إيصال سداد قيمة مقابل دراسة طلب الترخيص .١٢

 خاتم
م الجهاز باستال
 المستندات
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 :بالنسبة للمنشأة تحت اإلنشاء على المتقدم تقديم دراسة جدوى شاملة وتشمل على سبيل المثال ال الحصر 
 

 شهادة السجل التجاري .١

 البطاقة الضريبية .٢

 الهيكل التنظيمي للشرآة واالختصاصات .٣

 :دراسة الجدوى الفنية والمالية للنشاط وتحتوى على األقل على  .٤

 تكاليف الرأسمالية ومصادر ونوع تمويل النشاطال •

 التحليل الفني والمالي ألداء المنشأة •

 دراسة عن تكاليف الخدمة •

 العمر االفتراضي للمنشأة •

 طريقة المحاسبة •

 الرسومات الهندسية  •

 خرائط المنطقة المراد مزاولة النشاط بها موقع النشاط عليها •

  لإلطالع عليهاآافة التراخيص المطلوبة من الجهات األخرى .٥

 تقرير صالحية الموقع واألثر البيئي للنشاط .٦

 السيرة الذاتية للقائمين على اإلدارة .٧

 المرفقات الملحقة باالشتراطات العامة للترخيص مستكملة البيانات .٨

  المزمع إبرامها مع أي مستهلك أو أي مرخص له آخر–آافة التعاقدات المبرمة  .٩

 إيصال يثبت دفع مقابل طلب الترخيص .١٠

 أية بيانات أو مستندات أخرى يطلبها الجهاز .١١
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 )١(مرفق رقم 

  التوزيعنشاط لةالمنطقة الجغرافي

.  الطاقة الكهربية فيه يصرح للمرخص له بمزاولة نشاط توزيع الذي واإلداري هي النطاق الجغرافي ةالمنطقة الجغرافي

تلك الخرائط وتشكل . مقدمة للحصول على الترخيصة بالخرائط والرسومات التوضيحية الوتحدد هذه المنطقة الجغرافي

 .أ من الترخيصالتخطيطية الموجودة عند تاريخ منح الترخيص جزءًا ال يتجزالجغرافية والرسوم 

 :يليوتشمل هذه الخرائط والرسومات ما 

 

 . التي توضح نطاق عمل المرخص لهةمجموعة الخرائط الجغرافي .١

 .ا مواقع محطات المحوالت المغذية لشبكة التوزيع موقع عليهةمجموعة الخرائط الجغرافي .٢

 .مسارات شبكة الجهود المتوسطة مبين عليها الجهود المختلفة .٣

 .رسوم تخطيطية لشبكة التوزيع لكافة الجهود المتوسطة والمنخفضة .٤

 .أطوال الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة .٥

 .سطةأطوال آابالت الجهود المتو .٦

 .هد المنخفضأطوال الخطوط الهوائية للج .٧

 .أطوال آابالت الجهد المنخفض .٨

 

 .بيع الطاقة الكهربيةوالمنطقة الجغرافية المحددة في هذا المرفق ليست منطقة الحتكار مزاولة نشاط شراء 
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 )٢( رقم مرفق

  المحوالت بيان بمحطات-أ

 

 اسم المحطة
 السعة

 ميجا فولت أمبير
)MVA( 

 الجهد
 آيلو فولت

)kV( 
 العنوان
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  رسم تخطيطي وخطي لمحطات المحوالت-ب
 ـــــــــــــــــــــــــــ:محطةالاسم 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ترفق الرسومات التخطيطية والخطية للمحطة بهذه الورقة
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 التي تمتلكها شرآة التوزيع  محطات المحوالت-ج

  الجهد المتوسطمن الجهد العالي إلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اسم المحطة 

 

 )kV(آيلو فولت    :   ةجهد التغذي

 )kV(آيلو فولت    :   جهد التوزيع

 MVA)(ميجا فولت أمبير    :   سعة المحطة

 MVA)(ميجا فولت أمبير    : الحمل األقصى للمحطة

 المحوالت

 شغيلتاريخ الت رقم المحول
 السعة

  ميجا فولت أمبير
MVA)( 

 الحمل األقصى
  ميجا فولت أمبير

MVA)( 
    

    

    

    

 التوزيع الخارجة من المحطةخطوط 

 إلى
 الطول

 )آيلو متر(
(km) 

 الحمل األقصى مقطعةنوع الخط و 
 )باألمبير(

    

    

    

    

 

 .ترفق ورقة منفصلة من هذا النموذج لكل محطة



 

 
 org.teraegyp.www: الموقع االلكتروني.      مدينة نصر-طريق األوتوستراد -خلف نادي السكة الحديد  شارع المهندس ماهر أباظة ١ :العنوان            

   ٣٤٢١٤٨١:          الفاآس٣٤٢١٤٧٥: الهاتف     ١١٨١١ الرقم البريدي – ٧٣بانوراما أآتوبر مكتب بريد  ٧١ب .ص
 ٢٤ من ٩صفحة      طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط توزيع طاقة آهربية

 جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
 وحماية المستهلك   

 Egyptian Electric Utility 
and Consumer Protection 
Regulatory Agency

 

 )٣(مرفق رقم 

 معلومات مالية عن شرآة التوزيع

 

 يحتوي على آافة المعلومات المالية المعتادة آالميزانية، وقائمة أرباح وخسائر، وقائمة ًا سنويًا ماليًايتطلب الترخيص تقرير

يص بآخر تقرير مالي وسوف يدّعم طلب الترخ.  الخ، وذلك طبقًا للقوانين المصرية...التدفقات النقدية، والمرفقات المناسبة

 .ما يتراءى له  حسبىويجوز للجهاز أن يطلب بيانات مالية أخر.  مراجع باإلضافة إلى شهادة بيانات من السجل التجاري
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 قائمة المرآز المالي
 /          /في       

     
 سنة رقم     
المقارنة   اإليضاح    
          
   جلاألصول طويلة األ      

           

الصافي
مجمع 
   أصول ثابتة   التكلفة اإلهالك

            
   أراضي   ــ ــ ــ
   مباني وإنشاء ومرافق وطرق   ــ ــ ــ
   آالت ومعدات   ــ ــ ــ
   وسائل نقل وانتقال   ــ ــ ــ
   عدد وأدوات   ــ ــ ــ
   أثاث وتجهيزات مكتبية   ــ ــ ــ
٠ ٠ ٠       

          
          

   مشروعات تحت التنفيذ   جزئي آلي
          
   تكوين استثماري   ــ  
   إنفاق استثماري   ــ  

٠         
   استثمارات طويلة األجل       
          
   استثمارات عقارية   ــ  

   ــ  
.... القيمة السوقية ( شقيقة / عةاستثمارات في أسهم في شرآات تاب

   )جنيه 
   استثمارات في اسهم في شرآات أخرى   ــ  
   استثمارات في سندات   ــ  
   استثمارات في وثائق استثمارات   ــ  

٠         
          

X     بعده   
       

 ١٤ باب أ في ٥٨زي للمحاسبات والمنشور بالوقائع المصرية العدد  والصادر من الجهاز المرآ٢٠٠١ لسنة ٢٠٤ طبقًا للقرار رقم 
 ٢٠٠١مارس 
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  تابع قائمة المرآز المالي

      
      
       
 سنة المقارنة  رقم اإليضاح    

X     ما قبله    
    قروض وأرصدة مدينة طويلة األجل      
    شقيقة/ تابعة/ قروض لشرآات قابضة   ــ  
    قروض لجهات أخري   ــ  

٠          
    )بالصافي(أصول غير ملموسة       
    شهرة   ــ  
    حقوق امتياز وتأليف/ عالمات تجارية/ براءات اختراع   ــ  
    تكاليف التطوير   ــ  

٠         
    )بالصافي(لة منفقات مرس     ــ
    )بالصافي(نفقات مؤجلة      ــ
    )١(مجموع أصول طويلة األجل      ٠

           
    األصول المتداولة      
    مخزون   ــ  
    *مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار   ــ  
    مخزون إنتاج غير تام   ــ  
    مخزون إنتاج تام   ــ  
    مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع   ــ  
    ستنديه لشراء سلع وخدماتاعتمادات م   ــ  

٠         
    عمالء وأوراق قبض وحسابات مدينة      

   ــ  
بعد خصم مخصص الديون المشكوك في (عمالء
    )تحصيلها

    أوراق قبض   ــ  
           

X     بعده    
      
  يتضمن مخزون لدي الغير* 

 باب أ ٥٨ر من الجهاز المرآزي للمحاسبات والمنشور بالوقائع المصرية العدد  والصاد٢٠٠١ لسنة ٢٠٤ طبقًا للقرار رقم 
 ٢٠٠١ مارس ١٤في 
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  تابع قائمة المرآز المالي

      
      
       
 سنة المقارنة  رقم اإليضاح    

X     ما قبله    
    الشقيقة/التابعة/ حسابات مدينة لدي الشرآات القابضة   ــ  
    حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات   ــ  
    إيرادات مستحقة التحصيل   ــ  
    مصروفات مدفوعة مقدمًا   ــ  
    )أرصدة مدينة(موردون   ــ  
    حسابات مدينة أخري   ــ  

٠          
           

    بعد خصم (استثمارات وأوراق مالية متداولة      ــ
    )جنيه... المخصص البالغ قيمته      
           
    نقدية بالبنوك والصندوق      

    ودائع بالبنوك ألجل أو بإخطار سابق   ــ  
    غطاء خطابات ضمان   ــ  
    حسابات جارية بالبنوك   ــ  
    نقدية بالصندوق   ــ  

    مجموع األصول المتداولة     ٠
٠          

    األلتزامات المتداولة      
    مخصصات      
    مخصص الضرائب المتنازع عليها   ــ  
    مخصص المطالبات والمنازعات   ــ  
    )تذآر تفصيًال(مخصصات أخري    ــ  

٠         
X     بعده    

      
      

 مارس ١٤ باب أ في ٥٨آزي للمحاسبات والمنشور بالوقائع المصرية العدد  والصادر من الجهاز المر٢٠٠١ لسنة ٢٠٤ طبقًا للقرار رقم 
٢٠٠١ 
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  تابع قائمة المرآز المالي
      
      
       
 سنة المقارنة  رقم اإليضاح    

X     ما قبله    
          
    بنوك دائنة      
    سحب على المكشوف   ــ  
     مستنديهتمويل اعتمادات   ــ  
    قروض قصيرة األجل   ــ  

٠          
    موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة      
    موردون    ــ  
    أوراق دفع    ــ  
    الشقيقة/ التابعة/حسابات دائنة للشرآات القابضة   ــ  
    حسابات دائنة للمصالح والهيئات   ــ  
    دائنو التوزيعات   ــ  
    مصروفات مستحقة السداد   ــ  
    إيرادات محصلة مقدمًا   ــ  
    )أرصدة دائنة(عمالء    ــ  
    )تخص أعوام الحقة(أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة    ــ  
    أقساط قروض طويلة األجل تستحق السداد خالل    ــ  
    السنة المالية التالية     

    نة أخريحسابات دائ   ــ ٠
    مجموع االلتزامات المتداولة     )ــ(
    )٢(رأس المال العامل      )ــ(
   :ويتم تمويله على النحو التالي) ٢+١(إجمالي االستثمار      ــ

           
    حقوق الملكية      

    رأس المال المصدر   ــ  
    أقساط لم يطلب سدادها   )ــ(  
    أقساط متأخر سدادها   )ــ(  

#VALUE!         
    رأس المال المدفوع احتياطيات      
    احتياطي قانوني   ــ  
    احتياطي نظامي   ــ  

٠          
X     بعده    
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 تابع قائمة المرآز المالي

     
  رقم اإليضاح    
 سنة المقارنة       

X     ما قبله   
   احتياطي رأسمالي   ــ  
   )تذآر بالتفصيل(احتياطيات أخرى    ــ  
   مرحلة) خسائر(أرباح    ــ  
   العام)خسارة(صافي ربح    ــ  
   )أسهم الخزينة(   )ــ(  

   )٣(مجموع حقوق الملكية      ٠
          

   االلتزامات طويلة األجل      
   شقيقة/ تابعة/  قابضةقروض طويلة األجل من شرآات   ــ  
   قروض طويلة األجل من البنوك   ــ  
   قروض طويلة األجل من جهات أخري   ــ  
   :سندات   ــ  

   )٤(مجموع االلتزامات طويلة األجل      ٠
   )٤+٣(إجمالي تمويل االستثمار      ٠
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 قائمة الدخل

 /       /        إلى     /      /       عن الفترة المالية من   

     
     
  رقم اإليضاح    
سنة المقارنة       

   إيرادات النشاط      
      صافي مبيعات إنتاج تام   ــ  
      صافي مبيعات بضائع مشتراة   ــ  
      خدمات مباعة   ــ  
      إيرادات تشغيل للغير   ــ  
      عائد عقود تأجير تمويلي   ــ  
      إيرادات النشاط األخرى   ــ  

٠        
   :   يخصم منها      
      تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة   ــ  
   )البيع والتوزيع(  التكاليف التسويقية     ــ  

      تكلفة إيرادات النشاط     )ــ ( 
          

   :   يضاف إليها      
      منح وإعانات     ــ
   )الخسارة(   مجمل الربح      )٠(

          
   :   يضاف إليه      
   إيرادات االستثمارات      
   شقيقة/ ستثمارات مالية من شرآات قابضة   إيرادات ا   ــ  
      إيرادات استثمارات مالية أخري   ــ  

٠         
   إيرادات وأرباح أخري      
   بخالف مخصصات (   مخصصات انتفى الغرض منها    ــ  
   )    هبوط أسعار المخزون      
      ديون سبق إعدامها   ــ  
    أوراق مالية   أرباح بيع   ــ  

٠         
          

X     بعده      
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 تابع قائمة الدخل
     

     
  رقم اإليضاح    
 سنة المقارنة       

X     ما قبله      
         
   :   يخصم منه      
   المصروفات اإلدارية      
   اء مجلس اإلدارة   رواتب مقطوعة وبدالت حضور وانتقال أعض   ــ  
      مصروفات إدارية أخري   ــ  

٠         
   أعباء وخسائر      
   )بخالف اإلهالك ومخصصات هبوط أسعار المخزون(   مخصصات    ــ  
      ديون معدومة   ــ  
      خسائر بيع أوراق مالية   ــ  
      أعباء وخسائر متنوعة   ــ  

٠         

٠     
قبل مصروفات التمويل والفوائد "النشاط ) خسائر(   صافي أرباح 

   "الدائنة
      مصروفات تمويلية     )ــ(
      فوائد دائنة     ــ

#VALUE!     النشاط) خسائر(   صافي أرباح   
          
   ):يخصم منه(يضاف إليه       
   فروق عملة) خسائر(   أرباح    ــ  
   سنوات سابقة) مصروفات(   إيرادات    ــ  
   رأسمالية) خسائر(   أرباح    ــ  
   غير عادية) خسائر(    إيرادات وأرباح    ــ  

٠         
#VALUE!     قبل ضرائب الدخل) الخسارة(    صافي الربح   

      ضرائب الدخل     )ــ(
   ) الخسارة(    صافي الربح      ٠
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 )المقترحة(مة توزيعات األرباح قائ
 /      /عن الفترة المالية المنتهية في   

     
  رقم اإليضاح    
 سنة المقارنة       
   )الخسارة(   صافي الربح    ــ  
   المرحلة من العام السابق) الخسائر(   األرباح    ــ  
   )تذآر تفصيًال(   احتياطيات محولة    ــ  

      األرباح القابلة للتوزيع     ٠
   :   ويتم توزيعها على النحو التالي      
          
   :احتياطيات      
     احتياطي قانوني   ــ  
   )يذآر تفصيًال(   احتياطي نظامي    ــ  
   )إن وجد(   احتياطي رأسمالي    ــ  
   )تذآر تفصيًال(   احتياطيات أخرى    ــ  
         
   :أرباح موزعة      
   )للسهم... بواقع(   توزيعات للمساهمين    ــ  
      توزيعات للعاملين   ــ  
      مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   ــ  
   )تذآر تفصيًال(   توزيعات أخري    ــ  
         
          
          

   ي   أرباح مرحلة العام التال     ــ
٠         
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 قائمة التدفقات النقدية
 /      /          عن الفترة المالية المنتهية في   

     
     
      
سنة المقارنة  رقم اإليضاح    

   *:التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل      
   )الخسارة(   صافي الربح      ــ

          
   د غير العاديةتسوية البنو      
      اإلهالك واالستهالك   ــ  
      مخصصات   ــ  
      مخصصات انتفي الغرض منها   )ــ(  
   تقييم العمالت األجنبية) أرباح(   خسائر    ــ  
   )الخسارة(   تسوية البنود التي تؤثر على صافي الربح       
   :ة التشغيل   وال تدخل ضمن التدفقات من أنشط      
   بيع األصول الثابتة) أرباح(   خسائر    ــ  
   بيع االستثمارات المالية) أرباح(   خسائر    ــ  

      
   تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة 

   والدائنة
   في المخزون) الزيادة(   النقص    ــ  
   ء وأوراق القبض ومديني التشغيلفي العمال) الزيادة(   النقص    ــ  
   في الموردين وأوراق الدفع ودائني التشغيل) النقص(   الزيادة    ــ  

      إجمالي التسويات     ٠
   )١(   صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل      ٠

          
   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار      
   )مشروعات تحت التنفيذ(فوعات القتناء أصول ثابتة    مد   )ــ(  
      متحصالت من بيع أصول ثابتة   ــ  
      مدفوعات لشراء استثمارات مالية   )ــ(  
      متحصالت من بيع استثمارات مالية   ــ  
      مدفوعات قروض طويلة األجل   )ــ(  
      متحصالت من قروض طويلة األجل   ــ  
      مدفوعات القتناء أصول أخرى طويلة األجل   )ــ(  

٠         
      
  يجوز اتباع الطريقة المباشرة في عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، وفقًا لما يقضي به * 

  المعيار المحاسبي الخاص بقائمة التدفقات النقدية
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 تدفقات النقديةتابع قائمة ال
     

     

    
رقم 
  اإليضاح

 سنة المقارنة       
   متحصالت من بيع أصول أخرى طويلة األجل   ــ  

   )٢(صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار     ــ
          
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل      
   )أسهم نقدية(س المال متحصالت من إصدار أسهم رأ   ــ  
   متحصالت من قروض طويلة األجل   ــ  
   مدفوعات لسداد قروض طويلة األجل   )ــ(  
   متحصالت من إصدار سندات    ــ  
   مدفوعات لسداد سندات   )ــ(  
   مدفوعات لسداد التزامات عقود التأجير التمويلي   )ــ(  
    األجلمتحصالت من قروض قصيرة   ــ  
   مدفوعات لسداد قروض قصيرة األجل   )ــ(  
   متحصالت من سحب على المكشوف   ــ  
   مدفوعات لسداد السحب على المكشوف   )ــ(  
   )أسهم الخزينة(مدفوعات لشراء الشرآة جانبًا من أسهمها    )ــ(  
   متحصالت من إعادة بيع الشرآة ألسهمها المشتراة    ــ  

   توزيعات أرباح مدفوعة    )ــ(  
   )٣(صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل     ! ــ#
   )٣+٢+١(التغير في حرآة النقدية خالل الفترة المالية      ــ
   رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية     ــ
   رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية     ــ
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 قائمة التغير في حقوق الملكية

 /      /عن الفترة المالية المنتهية في   

      
 رصيد رصيد رقم 

 بيـــــان
أول المدة اإليضاح

النقص الزيادة
أخر المدة

            
 ـ )_ (  ـ ـ   رأس المال المصدر

            
 )_ (  )_ (  )_ (  )_ (    أقساط لم يطلب سدادها

            
 )_ (  )_ (  )_ (  )_ (    أقساط متأخر سدادها

            
            

 ـ )_ (  ـ ـ   رأس المال المدفوع
            
            

           االحتياطيات
            
            

 ـ )_ (  ـ ـ   احتياطي قانوني
            

 ـ )_ (  ـ ـ   ياحتياطي نظام
            

 ـ )_ (  ـ ـ   احتياطي رأسمالي
            

 ـ )_ (  ـ ـ   )آر تفصيليًا ذت( احتياطيات أخرى 
            
 ـ )_ (  ـ ـ    
            

 ـ ـ ـ ـ   مرحلة) خسائر ( أرباح 
            

 ـ         العام) خسارة ( صافي ربح 
            

 )_ (  )_ (  )_ (  )_ (    )اسهم الخزينة ( 
   ٠ ٠ ٠ ٠ 
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 )٤(مرفق رقم 

 معلومات عن مستوى خدمة المستهلكين 

 

  .عشر شهرًا األخيرةاالثني العالقات التجارية بين الشرآة والمستهلكين خالل  .١

  .جماليعدد المستهلكين مصنفين حسب فئاتهم واإل •

إجماليًا ومصنفًا حسب فئات المستهلكين بالكيلو (المتوسط السنوي لالستهالك  •

 ).kWh( )وات ساعة

 

  . حسب فئات المستهلكين التي تمتصيالتعدد التو •

  .عدد أعطال العدادات حسب فئات المستهلكين •

  .الستجابة للعطلامتوسط زمن  −

  .متوسط زمن إصالح العطل −

  .تيار حسب فئات المستهلكين الفصلعدد مرات  •

  .بسبب عدم الدفع −

  )تذآر(ألسباب أخرى  −

  .متوسط الزمن إلعادة التوصيل −

  .فئاتهم حسبشكاوى المستهلكين مصنفة  •

  .عدد الشكاوي حسب فئات المستهلكين −

  .متوسط زمن االستجابة للشكوى −

  . الشكوىإزالة أسبابمتوسط زمن  −

  .رباءجودة مصدر الكهواستمرارية  .٢

  . آان مخططًا أو إجباريًا آلخر خمس سنواتسواء إنقطاع التيار  •

  .النوع والعدد مصنفًا حسب الجهد −

  .زمن إنقطاع التيار −

  .متوسط زمن إنقطاع التيار −

  .متوسط دقائق المستهلكين المفقودة −
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  . جودة الجهد مصنفة حسب فئات المستهلكين .٣

  .تغيرات التردد −

  ).الخ...العدد، متوسط الزمن،( لجهد ا اضطرابات −

  .الحاالت العابرة −

  . األطوارعدم اتزان الجهد ثالثي  −

  .توافقيات الجهد −

  . نسبة الفاقد في الشبكة بالمقارنة بإجمالي الطاقة المتداولة. .٤

  .عدد العاملين .٥

  .نسبة الطاقة لعدد العاملين .٦
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 )٥(مرفق رقم 

  لتنفيذ الخدمات للمستهلكينالطلبات والتوقيتات المحددة

 
 زمن أداء الخدمة الخدمات األساسية المقدمة للمواطنين

 . التيار للمباني الجديدةتوصيل .أ 

 

 :التغذية علىفي حالة 

 :الجهد المنخفض −

 :الجهد المتوسط −

 :الجهد المنخفض والمتوسط معًا −

والتجارية  توصيل التيار للمنشآت الصناعية .ب 

 .والخدمية

 :ة علىالتغذيفي حالة 

 :الجهد المنخفض −

 :الجهد المتوسط −

 :المنخفض والمتوسط معًا الجهد −

 :العدادات .ج 

 . منزليستخدامترآيب عداد لال .١

 . التجاري والخدميلالستخدامترآيب عداد  .٢

 .سم المشتركار يتغي .٣

 .زيادة القدرة التعاقدية .٤

 .طلب فحص عداد للمشترك .٥

 .ترآيب عداد بدل تالف .٦

 .رفع وتصفية عداد .٧

 .دادتنازل عن ع .٨

 .نقل عداد .٩

 .إبالغ قراءة عداد .١٠

 

 :خدمات أخرى .د 

معامل  طلب دراسة وترآيب وحدات تحسين .١

 .القدرة

 .إصالح أعطال مصدر التغذية .٢

 .طلب بيانات خاصة بالمشترك .٣

 .المشترآينشكاوي  .٤
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 مع المستهلكين والمرخص لهم اآلخرينالعقود 

 

 .ين والمرخص لهم اآلخرينيرفق نموذج من العقود المقترحة طبقًا لتصنيف المستهلك

 

 مالحظات
 آمية الطاقة 

المتعاقد عليها
 مدة العقد ∗السعر

 حالة العقد
/ التفاوض/ التنفيذ(

 )آخر

 نوع العقد

/ بيع/ شراء(

 )آخر

 الطرف اآلخر
رقم 

العقد

       ١ 

       ٢ 

       ٣ 

        

 

                                                 
 .لعقديمكن استخدام جداول منفصلة إليضاح السعر طبقًا لنوع ا ∗


