
 جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
 وحماية المستهلك

 10 من 1صفحة 

 
 

 قواعد توصيل التغذية الكهربائية
 للمنشآت السكنية بالقرى والمدن

 
 

 .تسرى هذه القواعد على التوصيالت الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية بالقرى والمدن  -

 المنشأة السكنيةتحديد مساحة  : أوًال
 طبقا لسكنيـة والمحالت المنشأة السكنية شاملة البدرومات والجراجـات والشقــق ا مساحة تحديديتم  -

 .للرخصة 

  للمنشأة السكنيةتحديد القدرة التصميمية : ثانيًا
يتم تحديد القدرة التصميمية للمنشآت السكنية بالقرى والمدن واألحياء الواقعة فى النطاق الجغرافى  -

 -:لشرآات التوزيع طبقا للفئات الموضحة بالجدول التالى 

 القدرة
 البيــــان )2م100/أ .ف.ك( 

 تجارى سكنى

 5 2 القـرى بجميع الشرآات
 :المـــدن بشرآات 

القناة ، شمال الدلتا ، جنوب الدلتا ، البحيرة ، 
 العليا مصر الوسطى ، مصر

4 10 

 5 2 األحياء الشعبية

 10 4 أحياء متوسطة
 : المـدن بشرآات 

شمال القاهرة ، جنوب 
 اإلسكندريةالقاهرة ، 

 10 8 أحياء راقية
 

 -:يضاف الى هذا االحمال التالية 
 .     أ. ف.  ك5: طلمبة المياه الواحدة   *              . أ. ف.  ك9: المصعد الواحد * 
 طبقا لما يقدمه المشترك : التكييف المرآزى   *      للدور الواحد  . أ. ف.  ك0.2: انارة سلم العمارة * 
 .دمه المشترك طبقًا لما يق: تسخين المياه المرآزى * 

 
تقوم آل من شرآة شمال القاهرة ، جنوب القاهرة ، االسكندرية لتوزيع الكهرباء باالتفاق مع المحافظات  -

/ فى نطاقهـا الجغرافى الى شعبيــةباعـداد جـداول تتضمـن تقسيم احيـــاء المـدن بالمحافظــات الواقعــة 
 .ظات راقية ، واعتماد هذه الجداول من المحاف/ متوسطة 



 جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
 وحماية المستهلك

 10 من 2صفحة 

 

 تكلفة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشأة السكنية : ًالثثا
يتحمل طالب التغذية الكهربائية الرئيسية تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية بواقع مائتان  -

 من االحمال المطلوبة للمنشأة على أساس أسعار المهمات وضريبة. أ. ف. وخمسون جنيهًا لكل ك
 ويتم مراجعتها سنويا طبقا لمتوسط نسبة التغير فى اسعار المهمات وآذا التغير 2005المبيعات عام 

 .فى ضريبة المبيعات 

يتم حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على أساس المساحة الكلية لعدد األدوار  -
ب ، على أن يقدم طالب التوصيلة إقرارا المطلوب توصيل التغذية الكهربائية لها وقت تقديم الطل

بإلتزامه بسداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية فى حالة تعلية المنشأة السكنية إلى عدد 
األدوارالمرخص له بها عن عدد األدوارالمطلوب توصيل التغذية الكهربائية لها وقت تقديم طلبه 

 .األول ، آما ينص على ذلك فى المقايسات 

م المشترك بابالغ شرآة التوزيع بالزيادة فى االحمال المرآبة لديه وفى حالة قيام المشترك بزيادة يلتز -
القدرة المرآبة لديه بما يجاوز القدرة التصميمية لوحدته السكنيه وقت توصيل التغذية الكهربائية لها 

ة السكنية بتكلفة تدعيم يتحمل المشترك منفردا أو باالشتراك مع مجموعة المشترآين اآلخرين بالمنشأ
التوصيلة الكهربائية الرئيسية بنفس القواعد السابق اإلشارة اليها وآذلك تكلفة تدعيم العامود الصاعد 

  .والوصالت الفرعية سواء آان ذلك بناء على طلبه أو بناء على تقرير فنى من شرآة التوزيع 

 
 

 تدبير غرفة المحوالت : رابعًا
السكنية غرفة محوالت إذا آانت المساحة الكلية المسموح بها للمنشأة يطلب من صاحب المنشأة  -

متر مربع فأآثر ، ) الفين (2000 ] مرة عرض الشارع1.5 أو بارتفاع  –حسب الرخصة [السكنية 
 .أمتار ) ثمانية (8وواجهة المنشأة السكنية تزيد عن 

 تصدر شرآات التوزيع قرارات 1974نة  لس63من القواعد التنفيذية للقانون رقم ) 19(تنفيذًا للمادة  -
بالشروط السابق االشارة اليها باالضافة الى مواصفات وشروط غرف المحوالت ، واخطار االجهزة 

 .يلتزم ذوي الشأن بذلكالمختصة باصدار تراخيص البناء بعدم اصدار هذه التراخيص ما لم 

لمكان الذى تحدده شرآة التوزيع  حالة عدم تدبير غرفة المحوالت يتم ترآيب محول جاف فى افي -
عر المحول  ويلتزم بسداد قيمة الفرق بين سصاحب المنشأة السكنية ،بالمنشأة السكنية باالتفاق مع 

 . الذي يتناسب مع قدرة المنشأةالزيتيالجاف والمحول 

 



 جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
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 10 من 3صفحة 

 

 اجراءات اعداد مقايسة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشأة السكنية : خامسًا
وم طالب التوصيلة الكهربائية باستيفاء بيانات طلب توصيل التغذية الكهربائية للمنشأه السكنية طبقًا يق -

 ) .1مرفق (للنموذج المرفق 

تقوم شرآة التوزيع باعداد مطالبة بقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية طبقًا للنموذج  -
والتزامات آل من الشرآة ،  السداد لفة المطلوبة ، أسلوبمالى التكيوضح بها اج) 2مرفق (المرفق 

وطالب التغذية ، ويرفق بكل مطالبة بيان تفصيلى بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية 
 .والمستندات المطلوبة للتنفيذ 

فق يتم تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية واطالق التيار للمنشأة السكنية طبقًا للبرنامج الزمنى المر -
 ) .3مرفق (



 جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
 وحماية المستهلك

 10 من 4صفحة 

 
 الشرآة القابضة لكهرباء مصر

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

 
 )1(مرفق 

 لمنشأة سكنية طلب توصيل التغذية الكهربائية
 )غراض االستخدامآافة أ(

 
 

 ......................................................................................................: ـــماالسـ

 ......................................................................................................: عنوان المراسلة
موقع المنشــــأة 

السكنية
 .......محافظة  ....... / حي...... / .مدينة ....... / قرية ............................... :

 فرعية  /  أرضية: التوصيلة المطلوبة

 2م ....... التجاري ، مساحة الجزء 2م.......  ، مساحة الجزء السكنى 2م....... :المساحة الكلية للمنشأة
 

 تجارى / الغرض من توصيل التيار الكهربى سكنى  −
 

 أمبير               عدد            
 ....................................... سكنى  إنارة
 ....................................... تجارى إنارة
 ...................................... سلم   إنارة
     

 ....................... .....................األدوارعدد 
 .......محل ....... شقة ....... عدد الوحدات حاليـــــًا 
 .......محل ....... شقة ....... عدد الوحدات مستقبًال 

 .بها تيار ) يوجد/ ال يوجد (طبيعة المنشأة 
   ..........................................للمصاعد

 .....................................لطلمبات المياه 
 ...................... .....المرآزيلتكييف الهواء 
  ...........................المرآزيلتسخين المياه 

 
 

 المكان لمندوب الشرآة بإتاحة وأتعهد مسئوليتي بان البيانات الواردة بالطلب صحيحة وعلى أدناه الموقع أنااقر 
 . المعاينة إلجراء

 ........................توقيع مقدم الطلب 

 

  طلوبةالمرفقات الم

 . للمنشاة السكنية الكهربائي الوحدة المحلية على توصيل التيار أو الحيموافقة  -1
 .ي مع الرسومات المعماريةصورة ترخيص المبان -2
 
 

 عدد التوصيالت الفرعية المطلوبة

 عدد الوصالت والقوى المطلوبة



 جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
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 10 من 5صفحة 

 

 تعليمـــــات عامـــة
 

 إجراء أو حالة ثبوت عدم صحة احد البيانات المدرجة بالطلب فيالشرآة غير مسئولة عن عدم تنفيذ المعاينة * 
 . التعذر أسباب سبب من ية ألالمعاين

 .من المعاينة خالل شهرين من تاريخ تقديمه الطلب   الشرآة لم يمكن مقدم الطلبإذايعتبر الطلب الغيًا * 

 ترآيب لوحة بدل فاقد أو تصليح بالوصلة الموجودة إجراء أو تبين من المعاينة ضرورة ترآيب توصيلة إذا* 
 .تكون المصاريف على عاتق الطالب 

 . بعد التعاقد على توريد التيار وسداد التكاليف إال ال ترآب العدادات *

 . اعترض المالك إذا فرعية فإن الشرآة غير مسئولة عن الترآيب أو أرضية حالة طلب ترآيب توصيلة في* 

 تكون إالتتولى الشرآة مراجعة العامود الصاعد بالمنشأة السكنية طبقًا لألحمال التصميمة للمنشأة على * 
 .مسئولة عما ينتج من أضرار أو تلفيات للعامود الصاعد بسبب زيادة أحمال المنشأة مستقبًال

 الــــــــــــيصإ

  ...............................................................................................................أنااستلمت 

 ...................................................... / الطلب المقدم من السيد 

 .....................................................................................................................بشأن 

  : .................................. يح إيرادات إدارة/   /    بتاريخ   ..... .........................والمقيد برقم 

 .يخضع هذا الطلب للوائح الشرآة والتعليمات الموضحة بعاليه - :مالحظات

 توقيع الموظف المختص

(                           ) 
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 10 من 6صفحة 

 
 الشرآة القابضة لكهرباء مصر

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

 
 )2(مرفق 

 مطالبة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة سكنية
 

 ................................................................................................../ السيــــد

 ،،،وبعد تحية طيبة 
 . بخصوص توصيل التغذية الكهربائية.......................ريخ  بتا.............. الطلب المقدم من سيادتكم رقم إلىايماءًا 

 ...................................................................................................: ــمـاالسـ

 ...................................................................................................: العنــــــــــــــوان

   2م: ..................   ،  تجارى 2م: .................. سكنى : المساحــة الكلية

  :ةـــدرة المطلوبـــــالق
 .أ. ف. ك........ ، مرحلة ثالثة . أ. ف. ك........ ، مرحلة ثانية . أ. ف. ك........  مرحلة أولى :سكنى  *  
 .أ. ف. ك........ ، مرحلة ثالثة . أ. ف. ك........ ، مرحلة ثانية . أ. ف. ك........  مرحلة أولى :تجارى *  
 .أ. ف. ك........ ، مرحلة ثالثة . أ. ف. ك........ ، مرحلة ثانية . أ. ف. ك........  مرحلة أولى   :أخرى*  

........... بقيمة إجمالية ........ ية للمنشأة السكنية عن المرحلة برجاء التكرم بسداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائ
 . بحساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة ، والمستندات المطلوبة للتنفيذ تفصيليجنيهًا ومرفق لسيادتكم بيان 

 مالحظــــــــــــــات

 - :للمنشأةتوصيل التغذية الكهربائية  -1

لتغطى آافة القدرات المطلوبة للمنشأة رات فنية تنفيذ توصيلة التغذية الكهربائية يحق للشرآة العتبا* 

 تكلفة توصيل التغذية الكهربائية هي التكلفة الواردة بهذه المطالبة أن حين في ، اإلنشاءلمراحل 
 .فقط ......  يتحملها طالب التغذية عن المرحلة التي

 المراحل التالية بنفس القواعد فيالتغذية الكهربائية للمنشأة  يلتزم طالب التغذية بسداد تكلفة توصيل* 
 . هذه المرحلة فيالمتبعة 

  . األمر لزم إذايلتزم طالب التغذية بتدبير حجرة محوالت * 
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 10 من 7صفحة 

 

 -: التكلفة الواردة بالمطالبة ال تشمل -2

 . التي يتحملها طالب التغذية للمنشأة تكاليف الشبكات الداخلية ) أ ( 

) األحياء(مة المبالغ التي تسدد لمرآز معلومات شبكات المرافق أو التي تسدد للمحليات قي) ب(
 . الستخراج تصاريح الحفر وإعادة الشئ ألصله والتي يتحملها طالب التغذية 

 .مصاريف إعادة الرصف التي يقوم طالب التغذية بتسديدها للجهات المختصة ) جـ(

 والتيللمنشأة عويض عن ممتلكات الغير بمسار الخطوط المغذية التعويض عن نزع الملكية والت) د (
 .تسدد بمعرفة طالب التغذية 

 حساب تكلفة توصيل التغذية إعادة حالة عدم السداد خالل شهر من تاريخ المطالبة يحق للشرآة في -3
 .الكهربائية 

 .فنيًا وماليًا لمنشأة  تقييم تغذية اإعادة حالة عدم السداد خالل ثالثة شهور يحق للشرآة في -4

 . يتم سداد القيمة عاليه نقدًا أو بشيك مقبول الدفع باسم الشرآة -5

 االعتراضات ، ومن حق شرآة التوزيع وإزالة يلتزم طالب التغذية بتمكين الشرآة من تنفيذ العملية -6
 . حالة عدم تمكينها من ذلك فيللمنشأة  تنفيذ التغذية الكهربائية إلغاء

  بقبول فائق االحترام،،،وتفضلوا

 
 رئيس قطاع آهرباء 

        / مهندس
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 10 من 8صفحة 

 
 ..................................شرآة 

 ..........................قطاع شبكات
 

 )2(مرفق ) تابع(
 بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة سكنية

 

 ............ / ............ / ...............بتاريــــــخ  ........ : ................................طلب توصيل رقـــم 

 : ................................................................................................... االســــــــــــــــــــــم 

 .......محافظة  ....... / حي....... / مدينة ....... / قرية ....... : ............................العنــــــــــــــــوان   

 راقي/  متوسط   /  شعبي  : الحيطبيعـــــــة 

 

   :القدرة المطلوبـــة
 .أ. ف. ك........ ، مرحلة ثالثة . أ. ف. ك........ ، مرحلة ثانية . أ. ف. ك........ مرحلة أولى : سكنى *  

 .أ. ف. ك........ ، مرحلة ثالثة . أ. ف. ك........ ، مرحلة ثانية . أ. ف. ك........ لى مرحلة أو: تجارى *  

 .أ. ف. ك.... ، مرحلة ثالثة . أ. ف. ك..... ، مرحلة ثانية . أ. ف. ك..... مرحلة أولى : أخرى استخدامات *  

 

 القدرة الغرض من استخدام التيار
 )أ . ف . ك ( 

 تكلفة القدرة
.)أ. ف. ك/ جنيه (

  التكلفةإجمالي
 )بالجنية(

     استخدامات سكنية-1

     استخدامات تجارية-2

 استخدامات أخرى -3
 إنارة سلم* 
 مصعد* 
 طلمبات* 
 تكييف مرآزي * 
 تسخين مياه* 

   

    االجمــــــالى
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 10 من 9صفحة 

 

 - :المستندات المطلوبة للتنفيذ

 .لمرافق   إيصال السداد لمرآز معلومات شبكات ا-1

 .  تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابالت وإعادة الشئ ألصله -2

 .  إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية -3

  
 المدير العام مدير اإلدارة رئيس قسم المقايسات
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 10 من 10صفحة 

 

 
 )3(مرفق 

 البرنامج الزمنى
 سكنية لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية واطالق التيار لمنشأة 

 

 

 األقصىالحد  المسئول الخطواتم

تقديم طلب التغذية الكهربائية للمنشأة 1
 .السكنية متضمنًا البيانات المطلوبة 

طالب التغذية 
 الكهربائية

 ـــــ

معاينة الموقع على الطبيعة وتحديد 2
 .التصاريح المطلوبة 

شرآات 
، طالب التوزيــع

 التغذية

 .اينة يوم من اتاحة الموقع للمع

 مطالبة بتكلفة توصيل التغذية إعداد3
الكهربائية للمنشأة السكنية موضحًا بها 
اجمالى التكلفة المطلوبة واسلوب السداد 
والتزامات آل من الشرآة وطالب التغذية ، 
ويرفق بها بيان تفصيلى بحساب تكلفة 
توصيل التغذية الكهربائية والمستندات 

 .المطلوبة للتنفيذ 

 من تاريخ تسليم البيانات أسبوع وزيعشرآة الت
 .والمعاينة 

 اسابيع طبقًا 3 – أسبوعمن  شرآة التوزيع .تنفيذ التغذية الكهربائية واطالق التيار 4
لحجم االعمال بعد سداد طالب 
التغذية لقيمة تكلفة توصيل 
التغذية وتقديم التصاريح 

 .الالزمة 

 


