
 
  

 هيئة آهرباء مصر 
 شرآة آهرباء ــــــــــــــــــــــــــــ

 قطاع الشئون التجارية  
 طلب استخراج شهادة بيانات أو شهادة استهالك آهرباء

 
 /    السيد المهندس رئيس مجلس إدارة شرآة توزيع الكهرباء 

           تحية طيبة وبعد  
 /                    مقدمه لسيادتكم 

 /                    وصفتى 
 

  -:استهالك آهربائى موضحا بها ما يلى / برجاء التكرم  بالموافقة على إعطائى شهادة بيانات 
 
  أسم المتعاقد   -١

  تاريخ التعاقد   -٢

 ) مصنع –ورشة –محل –شقة (الغرض من توصيل التيار  -٣

 تاريخ توصيل التيار  -٤

               إلى  آمية االستهالك عن المدة من           -٥

 رقم اللوحة المرآبة  -٦

             

 /                 وذلك لتقديمها الى 

 
              ومستعد لسداد المقابل النقدى المحدد 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

    توقيع طالب الخدمة
      رقم البطاقة 

 
 /     /              بتاريخ               ……………………… سددت الرسوم باإليصال رقم

 
 
 
 
 
  

 
 إيصال 

/ أو شهادة استهالك آهربائى  من السيد / الطلب الخاص باستخراج شهادة البيانات . …………………………… استلمت أنا 

 /     / بتاريخ     ..   .………………………

 /        / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة      

 توقيع الموظف المختص 
    )(                     

 
 
 



 
 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على خدمة 
 

م   وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ا لق نه ) ٤٢٤٨(وفق ات   ١٩٩٨لس ى  الخدم ن عل راءات حصول المواطني يط إج أن تبس ي ش  ف
ة طلب استخراج  شهادة  بيانات                   نها  خدم يرية و م ، )شرآات الكهرباء. ( كهرباء و الطاقة شهادة  استهالك  آهرباء بوزارة  ال / الجماه

تاريخ                     نموذج الصادر ب ذا ال وارد به ا لل ة وفق تقديم الخدم ية ب ة المعن تزم الجهات اإلداري تعاون بين  وزارتي    - ٢٥/٩/١٩٩٩و تل ثمرة لل  آ
ة    رباء و الطاق ه ، و الكه ية أال داري ة للح  -التنم بالغ المطلوب تندات و األوراق ، والم د للمس ن تحدي تات   م ة ، و التوقي ى الخدم صول عل

ا ، أو اإلعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها ، وآي مخالفة لذلك ترتب المسئولية و ذلك على النحو            ية المحددة إلنجازه الزمن
  :التالي  

 
 
 

 : المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 
 
 .حالة طلب هذه الخدمة لغير المشترآين  موافقة الجهة اإلدارية أو القضائية المختصة فى - ١
 .  إيصال سداد المقابل النقدي المحدد بقرار من عضو مجلس اإلدارة المنتدب - ٢
 . مستند الملكية بالنسبة لمالك العقار - ٣
 
 
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمه :ثانيا 
 جنيهات مقابل نقدي لتكلفة ٥ -.  سم تنمية الموارد المالية للدولة ر) عشرة قروش +(ضريبة الدمغة لكل ايصال ) ثالثون قرشا (،٤٠ -

 جنيهات عن آل سنة من السنوات المطلوب عنها شهادة إدارية باالستهالآات أو ٥استخراج شهادة إدارية عن آل بيان آما يتم تحصيل 
 .المبالغ المحصلة 

 
 
 
 

 :التوقيت المحدد إلنجاز الخدمه  : ثالثا 
 -: اإلدارة قرارها فى طلب هذه الخدمة خالل   تعلن جهة -
 . ساعة  من تاريخ تقديم الطلب وسداد تكلفة أداء الخدمة مالم توجد موانع مادية أو فنية أو قانونية  ٢٤ -
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 -:التالية فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات آو مبالغ إضافية يمكنك االتصال بأحد الجهات 

 .…………………… :شرآة آهربـاء  

 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨ ت  -:الرقابة اإلداريــــــــــة 
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