
 
 واإليضاحية التكميلية القواعد

 الكهربائية التغذية توصيل لقواعد
 االستثمارية للمشروعات

_______ 
 

ت    - ة  توصيل  قواعد  تطبيق  مي ة  التغذي تثمارية  للمشروعات  الكهربائي واردة  االس دليل  ال ستثمرين  ب ى  الم ع  عل  جمي
 .  السكنية المنشآت عدا فيما المنشآت

 
ى  يجب   -  ة  التوصيلة  طالب  عل تيفاء  الكهربائي ات  اس ة  توصيل  طلب  بيان ة  التغذي ا  للمشروع  الكهربائي وذج  طبق  للنم

دائل  دراسة  إعداد الكهرباء شرآة وعلى ، التحميل برنامج خاصة ةوبصف ) ١مرفق ( المـرفق  ة  بب  مشروع  آل  تغذي
ة الكهربائ التغذية توصيل بتكلفة بيان إلعداد أساًسا على تكون البرنامج هذا على بناء تم  ،  ي ى  عرضها  ي  المشترك  عل

ل  برنامج مراحل من مرحلة آل فى والتزاماته معه التعامل آيفية لتوضيح ة  حيث  من  التحمي وفير  ، التوصيل  تكلف  وت
ة  بالتزاماته بالوفاء آتابًيا ويتعهد يختاره الذى البديل على بالتوقيع المشترك ويقوم ، المحوالت غرفة ه  المطلوب  فى  من
 .  مرحلة آل
 

ا  يوضح  المرفقة للنماذج طبقا للمشروع الكهربائية التغذية توصيل تكلفة بقيمة مطالبة إعداد يتم -   الى  به ة  إجم  التكلف
  -:  التالية الحاالت من حالة آل فى التغذية وطالب الشرآة من آل والتزامات السداد وأسلوب المطلوبة

 
ر من   المتوسط الجهد على قائمة توزيع بكةش خالل من للمشروع الكهربائية التغذية توصيل حالة فى •  بقدرة أآب

 ) أ  / ٢مرفق ( و . ك٥٠٠
ع  شبكة  خالل من للمشروع الكهربائية التغذية توصيل حالة فى • ة  توزي ى  قائم د  عل نخفض  الجه درة حتى   الم  بق

 ) ب  / ٢مرفق ( و . ك٥٠٠
 ) ج  / ٢مرفق  ( اشرةمب محوالت محطة أو موزع من للمشروع الكهربائية التغذية توصيل حالة فى •
 
  .للتنفيذ المطلوبة داتـوالمستن هربائيةــالك التغذية توصيل تكلفة بحساب تفصيلى بيان مطالبة بكل ويرفق

 
د  المشترك تغذية يتم المشترآين بعض تغذى شبكة وجود حالة فى -   ا  الجدي سمح  سعتها  آانت  إذا منه ذلك  ت إذا  ب م  ف  ل
نفس  الجديد المشترك ويعامل ، منها لتغذيته الشرآة نفقة على الشبكة تدعيم يجب بذلك تسمح سعتها تكن نمط  ب ى  ال  عل

  ) . ٢٠٠٤بأسعار عام ( أ .ف.ك/  جنيه ٣٥٠ أساس
 
 
 
 
 
 
 
 



  - : يلى ما يراعى المستثمر من محوالت حجرة طلب حالة   فى -
  .المحوالت لحجرة التفصيلية الفنية المواصفة من نسخة المستثمر تسليم •
ة  فى  – و.ك ٥٠٠ حتى بقدرة الكهربائية التغذية توصيل لطالبى سبةبالن • دبير  طلب  حال  من  محوالت  حجرة  ت

ة  تحديد يتم األمر لزم إذا المستثمر ضية  القيم اطق   المحوالت  لحجرات  المناسبة  التعوي ة  بالمن  / قرى  المختلف
ستثمر  للالقيمة هذه صرف ويتم ، ) راقية /متوسطة / شعبية أحياء(  مدن ور  م شرآة  استالم  ف  التى  للحجرة  ال
ة  التغذية لطالبى بالنسبة أما ، العامة للشبكة استخدامها سيتم درة  الكهربائي ر  بق  يصرف  فال  و.ك ٥٠٠ من  أآب

 .  لهم المخصصة المحوالت حجرات عن تعويض أى همل
ع  شرآة تلتزم الكهربائية التغذية توصيل تكلفة لقيمة المستثمر سداد بعد • د  التوزي ب  بم د  كةش  من  المتوسط  الجه

ة  مصدر  ى  التغذي ى   حرصا ممكن  وقت  أقصر  فى  الحجرة  إل ذ  سرعة  عل ة   توصيل تنفي ة  التغذي  الكهربائي
  . للمشروع

 
  -: يلى ما يراعى به الخاصة التعاقدية القدرة زيادة المشترك طلب حالة فى -  

   : ١/١/٢٠٠٥ من بارااعت لهم الكهربائية التغذية توصيل تم اللذين للمشترآين بالنسبة) أ 
  ١/١/٢٠٠٥ من اعتبارا المطبقة القواعد أساس على القدرة فرق سداد يتم •
   : ١/١/٢٠٠٥ قبل لهم الكهربائية التغذية توصيل تم اللذين للمشترآين بالنسبة) ب

سددة  التكلفة آانت فإذا حده على حاله آل بحث يتم • ذ  وقت  الم سابقة  التوصيلة  تنفي د  تغطى  ال ة الق ة   تكلف رة الكلي
ا  ة  للقواعد  طبق ارا  المطبق سداد  المشترك  ال يطالب  – ١/١/٢٠٠٥ من  اعتب ة أخرى   ب ا  ، أى تكلف  آانت  إذا أم
ة  للقواعد  طبقا القرض قيمة بسداد المشترك يطالب القدرة زيادة تكلفة تغطى ال مسددة الالتكلفة ارا  المطبق  اعتب
  .١/١/٢٠٠٥ من

 
درة  تتعدى بحيث القدرة زيادة مشتركال طلب عند يراعى األحوال جميع وفى ة  الق ه  الكلي ر  ل  تطبق و . ك٥٠٠ من  أآب
 بلوحة المشترك أنشأها التى الحجرة بتجهيز الشرآة وتقوم و.ك ٥٠٠ من أآبر للقدرة الكهربائية التغذية توصيل قواعد
ا  يرآب التى المتوسط الجهد على التوزيع دادات  عليه زم  ، الع ز  المشترك  ويلت المحوالت  الحجرة  بتجهي ه  الخاصة  ب  ب
 تكلفة عن سداده سبق ما منها ويخصم الكلية للقدرة التوصيل تكلفة حساب ويعاد ، بالمحوالت الخاصة المهمات ىوباق

 .  السابقة القدرة
ه  يتطلب  آخر  مكان الى مكان من المشترك نشاط نقل حالة فى -    تم  آخر  مصدر  طريق  عن  تغذيت ه  ي ة  مطالبت  بتكلف

ة  ةالتغذي  توصيل  ع  الكهربائي د  للموق سة  ( الجدي دة  مقاي دة  القواعد  هعلي  وتطبق  ) جدي سارية  الجدي ارا من   ال  إعتب
ا  ، ١/١/٢٠٠٥ ان  إذا أم ه  آ ع  فى  تغذيت د  الموق تتم  الجدي ة   يتحمل المشترك  المحول  نفس  طريق  عن  س  المهمات  قيم

 .  فقط التغذية لتعديل الالزمة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - :يلى ما يراعى السياحية للقرى لكهربائيةا التغذية توصيل حالة فى -   
  .المشترآين باقى عن بالقرية الخدمات فصل القرية إدارة من يطلب •
داد  ترآيب يتم • ة  سكنية  وحدة  آل  فى  ع تم  بالقري ستهلكين  محاسبة  وي ا  الم ى  به  االستخدامات  بأسعار  استهالآاتهم  عل

 .  المنزلية
ادق / تمحال  ( األخرى  بالمنشآت عدادات ترآيب يتم • ة  داخل / ........)  مالهى  / فن ى  وتحاسب  القري  استهالآاتها  عل

 .  المقررة بالتعريفة
داد  بعد للقرية الداخلية الشبكة باستالم ) ذلك القرية طلبت إذا(  الشرآة تقوم • ة  س سبة  القري ولى  ، إشراف   %١٠ لن  وتت

  .  صيانة عقد بموجب صيانتها الشرآة
ة  فى -    ة  وخط  خاص  ولمح  المشترك  طلب  حال ه  خاص  تغذي تم  ب بته  ي ة  عن  محاس ه  توصيلة  تكلف ار  تغذيت ائى  بالتي  الكهرب

 . الفعلية  بالتكلفة
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشرآة القابضة لكهرباء مصر
 ....................شرآة 
 ....................قطاع 

 
 طلب توصيل تغذية آهربائية للمشروع

 
  الطلـــبرقـــم

  
  .......................................................................................................  : اســـم المشروع
  ...................المحافظة ...................... المرآز/ المدينة  .............................. : موقـع المشروع

  ....................................................................................................... : ـم الطالــــــباس
 .....................................................................................................: المراسلة عنوان

  ...........................:البريد االلكترونى ................ : الفاآس  ........................  : ـــونرقم التليفــ
 )....................................................( ) توسعات لمشروع حالى-مشروع جديد  : ( طبيعة المشروع
 )....................................................( ) ...........-ى  سياح- زراعى -صناعى (  : نــوع النشـــــاط
  .......................:التاريخ المتوقع للبدء فى االنشاءات  ...................................  : نـــوع المنتــــج

 .................................................... ...............................:التاريخ المتوقع للبدء فى التجارب 
  ....................................................................................:التاريخ المتوقع للتشغيل التجارى 

 .أ.ف.ك ....................................... :اجمالى القدرة المطلوبة 
 

  :ميلبرنامج التح
      القدرة        الطاقه المتوقع استهالآها

 س. و. سنويا مليون ك .      أ. ف.     ك
         .......                  ............... ......... عام ....... وتنتهى فى شهر ....... عام ......تبدأ من شهر : مرحله اولى 
         .......                  ............... ......... عام ....... وتنتهى فى شهر ....... عام ......تبدأ من شهر : مرحله ثانية 
         .......                  ............... ......... عام ....... وتنتهى فى شهر ....... عام ......تبدأ من شهر : مرحله ثالثة 

 ..............العمل بالوردية  ساعات ..............عدد الورديات 
 ...................: او التوليـــد االحتيـــاطـى المتوفـــر للمشـــروع / االحمال المطلوب لها تأميــن تغذيـــة 

 
  :المرفقات المطلوبة

 . مبين عليها موقع المشروع ٢٥٠٠٠ : ١خريطة مساحية بمقياس رسم  -١
 مبين عليها مكونات المشروع واماآن غرف الكهرباء داخل ٢٥٠٠:١ رسم خريطه بالمخطط العام للمشروع بمقياس -٢

 .نطاق المشروع 
 .رخصة مزاولة النشاط او خطاب الوحدة المحلية  -٣
 

  :مالحظة
  خاصه بكبار المشترآين٢ ، ١        المرفقات المطلوبه بالبند 

 
 عهد بإتاحه المكان لمندوب الشرآة الجراء المعاينةاقر انا الموقع ادناه ان البيانات الوارده صحيحة وعلى مسؤليتى وات

  ........................................................توقيع مقدم الطلب ............................... تحريرًا فى
 

 إيصــــــال
  / ........................................لسيدالطلب المقدم من ا .............................................. :استلمت انا 

  ..........................................................................................................................:بشأن 
 ........ / ..... / ......بتاريخ  ............................................. :والمقيد برقم 

 التوقيع
........................ 

 

)١(مرفق   



 ..............شرآة
 ...............     قطاع

  
 للمشروع مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية

 . و.  ك٥٠٠على الجهد المتوسط بقدرة اآبر من  من خالل شبكة توزيع قائمة
 .)أ. ف. ك/ قيمة موحدة (

  
 ................................................................................................................/  الســـــــيد 

 وبعد ، ، ،. . . تحية طيبة 
 . بخصوص توصيل التغذية الكهربائية...................... بتاريخ ..............ايماءًا الى الطلب المقدم من سيادتكم رقم 

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

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

 جنيهًا ........... بقيمة اجمالية ........برجاء التكرم بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع عاليه عن المرحلة 
 .غذية الكهربائية للمشروع ، والمستندات المطلوبة للتنفيذ ومرفق لسيادتكم بيان تفصيلى بحساب تكلفة توصيل الت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  مالحظــــــــــــــات

 -:توصيل التغذية الكهربائية للمشروع  -١
 نفيذ توصيلة التغذية الكهربائية للمشروع لتغطى آافة القدرات المطلوبة لمراحل المشروعيحق للشرآة العتبارات فنية ت* 

 ، فى حين ان التكلفة الواردة بهذه المطالبة هى تكلفة توصيل التغذية الكهربائية التى يتحملها طالب التغذية عن 
 .فقط ...... المرحلة 

للمشروع فى المراحل التالية بنفس القواعد المتبعة فى هذه الكهربائية التغذية يلتزم طالب التغذية بسداد تكلفة توصيل * 
 .المرحلة 

يلتزم طالب التغذية بانشاء حجرة محوالت ، ويتحمل قيمة توريد وترآيب المحوالت واللوحات الالزمة للجهدين * 
 .  المتوسط والمنخفض طبقًا للمواصفات التى تحددها الشرآة 

 -:طالبة ال تشمل التكلفة الواردة بالم -٢
 . تكاليف الشبكات الداخلية للمشروع التى يتحملها طالب التغذية ) أ  ( 
الستخراج تصاريح ) االحياء(قيمة المبالغ التى تسدد لمرآز معلومات شبكات المرافق او التى تسدد للمحليات ) ب (

 . الحفر واعادة الشئ الصله والتى يتحملها طالب التغذية 
 .عادة الرصف التى يقوم طالب التغذية بتسديدها للجهات المختصة مصاريف ا) جـ(
 .التأمين واستخراج تصاريح تعديات الطرق والسكك الحديدية والمجارى المائية التى تسدد بمعرفة طالب التغذية ) د ( 
 تسدد بمعرفة التعويض عن نزع الملكية والتعويض عن ممتلكات الغير بمسار الخطوط المغذية للمشروع والتى) هـ(

 .طالب التغذية 
 . فى حالة عدم السداد خالل شهر من تاريخ المطالبة يحق للشرآة اعادة حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية -٣
 . فى حالة عدم السداد خالل ثالثة شهور يحق للشرآة اعادة تقييم تغذية المشروع فنيًا وماليًا -٤
 . بشيك مقبول الدفع باسم الشرآة  يتم سداد القيمة عاليه نقدًا أو-٥
 يلتزم طالب التغذية بتمكين الشرآة من تنفيذ العملية وازالة االعتراضات ، ومن حق شرآة التوزيع الغاء تنفيذ التغذية -٦

 .الكهربائية للمشروع فى حالة عدم تمكينها من ذلك 

 وتفضلو بقبول فائق االحترام ، ، ،
 ....................رئيس قطاع آهرباء 

/ مهندس   

 

 )أ/٢(مرفق 



 ....................شرآة 
 ....................قطاع شبكات

 
 

بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمشروع                                 
 .و. ك٥٠٠على الجهد المتوسط بقدرة اآبر من 

 
      ............... / .......... / .......... بتاريــــــخ  ...........................................: طلب توصيل رقـــم 
  ...................................................................................................: اســـــم المشـــروع 
  ...................................................................................................: العنــــــــــــــــوان   
 ...................................................................................................: التاريـــــــــــــــــخ  
 .أ. ف. ك........ ، مرحلة ثالثة . أ. ف. ك........ مرحلة ثانية ، . أ. ف. ك........ مرحلة أولى  :القدرة المطلوبـــة  

 البنــــــــــــد
 القدرة

 )أ . ف . ك ( 
 تكلفة القدرة

.)أ. ف. ك/ جنيه (
 اجمالى التكلفة 

 )بالجنية(
  ٣٥٠  تكلفة توصيل التغذية الكهربائية .١

  )٢٠٠٤باسعار (

    تكلفة العدادات على الجهد المتوسط .٢
    ــــالىاالجمــ

  :مهمات حجرة المحوالت التى سيتحملها المستثمر. ٣
 الكمية الوحدة البيــــــان

   ......جهد ..... توريد محول قدرة 
   ......جهد ..... ترآيب محول قدرة 

   )دون خلية التوصيل االساسية( خاليا المحوالت الخاصة بالمستثمر
   تجهيز االرضى

   توريد وصلة الكابل
   ترآيب وصلة الكابل

   توريد بواطات نهاية للوصلة
   ترآيب بواطات نهاية للوصلة

   المجموع

 - :المستندات المطلوبة للتنفيذ
 .ايصال السداد لمرآز معلومات شبكات المرافق  -١
 .تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابالت واعادة الشئ الصله  -٢
 .ديه خطوط السكك الحديدية تصريح هيئة السكة الحديد حال تع -٣
موافقة وزارة الموارد المائية والرى على تعدية المجارى المائية ، وآذلك تصاريح آبار المياه  -٤

 .الجوفية لالغراض الزراعية 
 .ايصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية  -٥

 
 المدير العام مدير االدارة رئيس قسم المقايسات

 
 
 
 
 
 

 )أ/٢(مرفق ) عتاب(



 ....................شرآة 
 ....................قطاع 

 
 

 للمشروع مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية
 .و.  ك٥٠٠من خالل شبكة توزيع قائمة على الجهد المنخفض بقدرة حتى

 .)أ. ف. ك/ قيمة موحدة (
 
 

 ................................................../  ..............................................................الســـــــيد 
 وبعد ، ، ،. . . تحية طيبة 

 . بخصوص توصيل التغذية الكهربائية....................... بتاريخ ..............ايماءًا الى الطلب المقدم من سيادتكم رقم 
 ................................................................................................... : اسم المشروع
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 جنيهًا ........... بقيمة اجمالية ........برجاء التكرم بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع عاليه عن المرحلة 

 .ومرفق لسيادتكم بيان تفصيلى بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع ، والمستندات المطلوبة للتنفيذ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  مالحظــــــــــــــات
 -:توصيل التغذية الكهربائية للمشروع  -١

 راحل المشروعيحق للشرآة العتبارات فنية تنفيذ توصيلة التغذية الكهربائية للمشروع لتغطى آافة القدرات المطلوبة لم* 
 ، فى حين ان التكلفة الواردة بهذه المطالبة هى تكلفة توصيل التغذية الكهربائية التى يتحملها طالب التغذية عن 

 .فقط ...... المرحلة 
للمشروع فى المراحل التالية بنفس القواعد المتبعة فى هذه التغذية الكهربائية يلتزم طالب التغذية بسداد تكلفة توصيل * 

 .رحلة الم
 .  يلتزم طالب التغذية بتدبير حجرة محوالت اذا لزم االمر طبقًا للحمل المطلوب * 
 -:التكلفة الواردة بالمطالبة ال تشمل  -٢

 . تكاليف الشبكات الداخلية للمشروع التى يتحملها طالب التغذية ) أ ( 
الستخراج تصاريح ) االحياء(سدد للمحليات قيمة المبالغ التى تسدد لمرآز معلومات شبكات المرافق او التى ت) ب(

 . الحفر واعادة الشئ الصله والتى يتحملها طالب التغذية 
 .مصاريف اعادة الرصف التى يقوم طالب التغذية بتسديدها للجهات المختصة ) جـ(
 .فة طالب التغذية التأمين واستخراج تصاريح تعديات الطرق والسكك الحديدية والمجارى المائية التى تسدد بمعر) د ( 
التعويض عن نزع الملكية والتعويض عن ممتلكات الغير بمسار الخطوط المغذية للمشروع والتى تسدد بمعرفة ) هـ(

 .طالب التغذية 
 . فى حالة عدم السداد خالل شهر من تاريخ المطالبة يحق للشرآة اعادة حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية -٣
 .داد خالل ثالثة شهور يحق للشرآة اعادة تقييم تغذية المشروع فنيًا وماليًا  فى حالة عدم الس-٤
 . يتم سداد القيمة عاليه نقدًا أو بشيك مقبول الدفع باسم الشرآة -٥
 يلتزم طالب التغذية بتمكين الشرآة من تنفيذ العملية وازالة االعتراضات ، ومن حق شرآة التوزيع الغاء تنفيذ التغذية -٦

 .بائية للمشروع فى حالة عدم تمكينها من ذلك الكهر

 وتفضلو بقبول فائق االحترام ، ، ،
 ....................رئيس قطاع آهرباء 

/ مهندس   
 
 

)ب/٢(مرفق   



 ....................شرآة 
 ....................قطاع شبكات

 
 
 

 بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمشروع
 .و. ك٥٠٠حتى على الجهد المنخفض بقدرة 
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 البنــــــــــــد
 القدرة

 )أ . ف . ك ( 
 تكلفة القدرة

.)أ. ف. ك/ جنيه (
 اجمالى التكلفة 

 )بالجنية(

  ٣٥٠  الكهربائيةتكلفة توصيل التغذية  .٣
  )٢٠٠٤باسعار (

  تكلفة العدادات على الجهد المنخفض-٢
   

 االجمــــــالى
   

 - :المستندات المطلوبة للتنفيذ

 . ايصال السداد لمرآز معلومات شبكات المرافق -١

 . تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابالت واعادة الشئ الصله -٢

 . حال تعديه خطوط السكك الحديدية  تصريح هيئة السكة الحديد-٣

 موافقة وزارة الموارد المائية والرى على تعدية المجارى المائية ، وآذلك تصاريح آبار المياه -٤
 .الجوفية لالغراض الزراعية 

 . ايصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية -٥
 
  

 المدير العام مدير االدارة رئيس قسم المقايسات
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب/٢(مرفق ) تابع(



 ....................شرآة 
 ....................قطاع 

 
 للمشروع مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية

 من مـــوزع او محطـــة محــوالت مباشــرًة
 )بالتكلفــــة الفعليـــــة(

 
 ................................................/  ................................................................الســـــــيد 
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 ............. بقيمة اجمالية ........برجاء التكرم بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع عاليه عن المرحلة 

 .جنيهًا ومرفق لسيادتكم بيان تفصيلى بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع ، والمستندات المطلوبة للتنفيذ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  مالحظــــــــــــــات
 -:توصيل التغذية الكهربائية للمشروع  -١

 راحل المشروعيحق للشرآة العتبارات فنية تنفيذ توصيلة التغذية الكهربائية للمشروع لتغطى آافة القدرات المطلوبة لم* 
 ، فى حين ان التكلفة الواردة بهذه المطالبة هى تكلفة توصيل التغذية الكهربائية التى يتحملها طالب التغذية عن 

 .فقط ...... المرحلة 
للمشروع فى المراحل التالية بنفس القواعد المتبعة فى هذه التغذية الكهربائية يلتزم طالب التغذية بسداد تكلفة توصيل * 

 .رحلة الم
 .  يتحمل طالب التغذية بالتكلفة الفعلية لجميع المهمات الالزمة للتغذية شاملة الخاليا المخصصة له * 
 -:التكلفة الواردة بالمطالبة ال تشمل  -٢

 . تكاليف الشبكات الداخلية للمشروع التى يتحملها طالب التغذية ) أ ( 
الستخراج تصاريح ) االحياء(ت المرافق او التى تسدد للمحليات قيمة المبالغ التى تسدد لمرآز معلومات شبكا) ب(

 . الحفر واعادة الشئ الصله والتى يتحملها طالب التغذية 
 .مصاريف اعادة الرصف التى يقوم طالب التغذية بتسديدها للجهات المختصة ) جـ(
 .ائية التى تسدد بمعرفة طالب التغذية التأمين واستخراج تصاريح تعديات الطرق والسكك الحديدية والمجارى الم) د ( 
التعويض عن نزع الملكية والتعويض عن ممتلكات الغير بمسار الخطوط المغذية للمشروع والتى تسدد بمعرفة ) هـ(

 .طالب التغذية 
 . فى حالة عدم السداد خالل شهر من تاريخ المطالبة يحق للشرآة اعادة حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية -٣
 . فى حالة عدم السداد خالل ثالثة شهور يحق للشرآة اعادة تقييم تغذية المشروع فنيًا وماليًا -٤
 . يتم سداد القيمة عاليه نقدًا أو بشيك مقبول الدفع باسم الشرآة -٥
تنفيذ التغذية  يلتزم طالب التغذية بتمكين الشرآة من تنفيذ العملية وازالة االعتراضات ، ومن حق شرآة التوزيع الغاء -٦

 .الكهربائية للمشروع فى حالة عدم تمكينها من ذلك 

 وتفضلو بقبول فائق االحترام ، ، ،
 

 ....................رئيس قطاع آهرباء 
/ مهندس   

 
 

)جـ/٢(مرفق   



 ....................شرآة 
 ....................قطاع شبكات

 
 بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمشروع

  او محطة محوالت مباشرًةمن موزع
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سعر  الكميةالوحدة الصنــــف م
 الوحدة

قيمة 
 المهمات

 اجور 
 ترآيب الوحدة

 اجمالى 
اجورالترآيبات

    االجمــــــــــالى
 

 القيمة البيـــــــان
  اجمالى قيمة المهمات
  مصاريف نقل وتخزين
  اجمالى اجور الترآيبات
  االجمالى

  رية وعموميةمصاريف ادا
  اجمالى التكلفة

 ) على تكلفة الترآيب(مبيعات . قيمة ض
  االجمالى العام

 
 - :المستندات المطلوبة للتنفيذ

 .ايصال السداد لمرآز معلومات شبكات المرافق  -١
 .تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابالت واعادة الشئ الصله  -٢
 .ط السكك الحديدية تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطو -٣
موافقة وزارة الموارد المائية والرى على تعدية المجارى المائية ، وآذلك تصاريح آبار المياه الجوفية  -٤

 .لالغراض الزراعية 
 .ايصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية  -٥

 
 المدير العام مدير االدارة رئيس قسم المقايسات

 

)جـ/٢(مرفق ) تابع(  


