
 ---------------شرآة  آهرباء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــإدارة إيرادات 

 طلب ترآيب توصيله آهربائية للمبانى
 )آافة اغراض االستخدام(

  ….…….……………………………………………………………………………………… :رقم إيصال المعاينة 
 ……...………………………..…………………………………………………………………………:االسم 

  ……………………………………………….……………………………………………………… :العنوان 
 فرعية / التوصيلة المطلوبة         أرضية 

 يقدم الطالب رسم العمارة للدور األرضي والمكرر 
 )يوضح بالتفصيل عدد العدادات المطلوبة وقوتها وطبيعة استعمالها(الغرض من توصيل التيار الكهربي 

 عدد        أمبير                                               
 ………………………..… إنارة                                                       ..…………..………… حاليًاعدد الشقق 

 .………… …………...…… تجارى     عدد التوصيالت الفرعية المطلوبة   .        ……………….……عدد الشقق مستقبًال
 …….….…………………  للمصاعد            يوجد به تيار                                         …المنزل ال يوجد به تيارطبيعة 

  لطلبات الهواء         عدد الوصالت والقوى  المطلوبة                                                           
  لتكييف الهواء المرآزى                                                                                                         

                                    …………………..………… عدد األدوار
 ..……………………………………… توقيع المشترك                 …………………………………التاريخ 

          
  ش تجارية ١١٦نموذج                                                                                                      

 تعليمات عامة 
 : البيانات الواردة فى هذا الطلب تحت مسئولية الطالب -١
 .ر مسئولة عن عدم تنفيذ المعاينة فى حالة ثبوت عدم صحة أحد البيانات المدرجة بالطلب أو إذا آانت الشقة مغلقة  الشرآة غي-٢
 
 . وعلى المشترك تمكين العمال من المعاينة فإن لم يتم خالل شهرين من تاريخ الطلب يعتبر الغيًا –
 
 .  ليح بالوصلة الموجودة أو ترآيب لوحة  إذا تبين من المعاينة ضرورة ترآيب توصيله أو أجراء تص-٣

 .    بدل فاقد تكون المصاريف على عاتق الطالب 
 .وسداد التكاليف .  ال يرآب العداد أال بعد التعاقد على توريد التيار -٤
 . فى حالة طلب ترآيب توصيله أرضية أو فرعية فإن الشرآة غير مسئولة عن الترآيب إذا أعترض  المالك  -٥
 .غى  المقايسة إذا لم يتم سدادها خالل ثالثة شهور من تاريخ إعدادها  تل-٦

                                                                                                              
 

      
 توقيع المشترك                                                                                                       

(                       )                                                                                                   
 

 
 
 
 

 إيصال
 ..………………………………………/  الطلب المقدم من السيد .……………………..………………أنا استلمت 

 ..…………………………………………………………………………………………………………بشأن 
      /    /       بتاريخ.……………………….……………والمقيد برقم 

 ..………………….………علما بأن التاريخ  المحدد إلنجاز الخدمة 
 توقيع الموظف المختص                                                                                                              

(                         )                                                                                              



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمه

ط إجراءات حصول المواطنين على  الخدمات الجماهيرية  في شأن تبسي١٩٩٨لسنه ) ٤٢٤٨(      وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم      

ة ترآيب توصيلة آهربائية       نها  خدم ، تلتزم الجهات    ) شرآات الكهرباء( االستخدام  بوزارة  الكهرباء و الطاقة أغراض وآافة للمبانيوم

وارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ                  ا لل ة وفق تقديم الخدم ية ب ة المعن الداريـــــه  ا آثمرة للتعاون بين وزارتي التنمــية       - ٢٥/٩/١٩٩٩اإلداري

ة      رباء والطاق  من تحديد للمستندات و األوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، و التوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها ،  -والكه

 :ولية و ذلك على النحو التالي  أو اإلعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها ، وآي مخالفة لذلك ترتب المسئ

 
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .   أو الوحدة المحلية تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيصالحيشهادة من  -
 ) .محافظة القاهرة فقط (إيصال سداد مرآز معلومات شبكات المرافق  -
 ).األصل االطالع( و خطاب تخصيص أستالم العين بالنسبة للمباني الحكومية صورة عقد اإليجار أو سند الملكية أ -
   . )األصل االطالع( صورة البطاقة الشخصية أو العائلية  -
  . )األصل االطالع( صورة توآيل موثق في حالة طلب الخدمة للغير  -
   .  )األصل االطالع( صورة البطاقة الضريبية لألنشطة التجارية والصناعية  -
 .  )األصل االطالع( ورة رخصة مزاولة المهنة لألنشطة التجارية والصناعية ص -
  .تصريح حفر من الوحدة أو الحى إذا تطلبت األعمال ذلك  -
 .ما يثبت سداد قيمة المقايسة   -

 -: ويمأل بمعرفة المنتفع أو وآيلة وهو ثالث نماذج عقد توريد الطاقة الكهربائية   -          
 . آيلو وات ٥٠٠ عقد توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض بقدرة حتى - أ             

 . المحالت التجارية /  عقد توريد الطاقة الكهربائية لالستخدامات المنزلية -              ب
 ) .في حالة اإلنشاءات واألغراض المؤقتة (  عقد محدد المدة لتوريد الطاقة الكهربائية -        ج

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمه  :انياث
 عن أى شهادة أو إقرار)تسعون قرشا(، ٩٠
   .رسم تنمية الموارد عن آل وعاء من األوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية)عشرة قروش (، ١٠
 عن آل ورقة من أوراق العقد ) تسعون قرشا(،٩٠

  للجدول المرفق       تأمين استهالك العداد حسب قوه العداد وفقا
 ضريبة مبيعات من إجمالى قيمة المقايسة بعد استبعاد قيمة المهمات ورسوم الدمغة % ١٠

تقوم الشرآة بمد الكابالت والخطوط الكهربائية والتوصيالت الالزمة مقابل التكاليف المقررة ويكون تنفيذ المقايسات وفقا  •
 األطوال والمهمات والترآيبات المستخدمة لبرامج الشرآة وإمكانياتها  وتختلف التكلفة حسب 

 
 : التوقيت المحدد إلنجاز الخدمه : ثالثًا 
 -:وفقا لما يلى تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب الحصول على هذه الخدمه       

 .المقايسة الرئيسية خالل أسبوع من تاريخ الحصول على تصريح الحفر  -
 .مد العامود الصاعد من الكوفرية إلى الوحدة المطلوب توصيل التيار الكهربائي إليها  الفرعية خالل أسبوع من تاريخ ةالمقايس -
 .  الفرعية ةترآيب العداد خالل ثالثة أيام من تاريخ اتمام ترآيب المقايس -
 
 

 
 
 
 
 

 االتصال بإحدى فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى يمكنك
 -:الجهات التالية 

 
 ....…….........……: شرآة  آهربــــــــــاء 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: الرقابة اإلداريــــــــــــــــــة ت 

 



 
 

  )١( مرفق رقم 
 تأمينات االستهالك

 
 : آيلووات ٥٠٠استخدامات  الطاقة على الجهد المنخفض بقدرة  حتى  – أ 
 

يلووات آو ج           ٥ ل آ يه عن آ زء منه من الحمل المتعاقد عليه وفى حاله زيادة الحمل الفعلي بعد التعاقد عن الحمل التعاقدي   يتم           جن
 . تحصيل نفس الفئة عن آل آيلووات آو جزء منه من الزيادة 

 
  :االستخدامات المنزلية والتجارية والخدمية  – ب 

                                                                  
 

 االستخدامات المنزلية  االستخدامات التجارية والخدمية
 فولت/ قوة العداد أمبير  قيمة التأمين جنية  فولت/ قوة العداد امبير  قيمة التأمين جنية

٢٠٠ / ١٠ ٥  ٢٠٠ / ١٠ ١٠ 
٢٠٠ / ٤٠ ١٠  ٢٠٠ / ٤٠ ٢٠ 
٣٨٠ / ٣٠ – ١٠ ١٥  ٣٨٠ / ١٠ ٢٥ 
٣٨٠ / ٧٥ – ٤٠ ٣٠  ٣٨٠ / ٢٥ ٤٠ 
٣٨٠ / ١٠٠ – ٨٠ ٦٠  ٣٨٠ / ٧٥ – ٥٠ ٦٠ 
٣٨٠ / ١٥٠ ١٦٠  ٣٨٠ / ١٥٠ ١٦٠ 

 ٣٨٠ / ٢٠٠ ٢١٢ 
 ٣٨٠ / ٢٥٠ ٢٦٥ 
 ٣٨٠ / ٣٠٠ ٣١٢ 
 ٣٨٠ / ٤٠٠ ٤٢٤ 
 ٣٨٠ / ٥٠٠ ٥٣٤ 
 ٣٨٠ / ٨٠٠ ٨٥٢ 
 ٣٨٠ / ١٠٠٠ ١٠٦٠ 
 ٣٨٠ / ١٥٠٠ ١٥٩٠ 
 ٣٨٠ / ٢٠٠٠ ٢١٢٠ 

 
 
 

 :عقد اإلنشاءات  – ج 
 

 جنيه عن آل آيلووات آو جزء منه من الحمل المتعاقد عليه ٥٠      
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