Ministry of Electricity and Renewable Energy
MENA Transition Fund
Energy/ Social Safety Nets Sector Reforms Technical Assistance
Project (P144305)
Electricity Utilities Financial Management and Governance
RFP NO: SubC1.1
The Government of Egypt has received a grant in the amount of US$6.5 million
from the MENA Transition Fund, which is administered by the International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD), towards the cost of “Egypt Energy /Social
Safety Nets Sector Reform Technical Assistance Project”. The Project is managed by
the Ministry of Electricity and Renewable Energy (MoERE).
The overall project consists of several components. The "“Electricity Utilities
Financial Management and Governance is sub-component (1.1) of the overall
Project, and is being financed by part of the Grant proceeds.
A procurement procedure was carried out according to the World Bank's
guidelines. The contract was finally awarded to "PricewaterhouseCoopers LLC". The
contract was signed on September, 3rd between the Consultant and the Ministry of
Electricity and Renewable Energy (the Client) and Egyptian Electricity Holding
Company (the Executing Agency)
The consultant is currently mobilizing his team for the project and the Kick-off
meeting will take place during September 28-29.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
الصندوق االنتقالي للشرق األوسط وشمال إفريقيا
مشروع المساندة الفنية لتطوير قطاعي الطاقة وشبكات األمان االجتماعي
)533441مشروع رقم (م
اإلدارة المالية والحوكمة لشركات الكهرباء
)5-5( المكون الفرعي رقم
 مليون دوالر من الصندوق االنتقالي5.1 تلقت حكومة جمهورية مصر العربية منحة بقيمة
للشرق األوسط وشمال إفريقيا تحت إشراف البنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية لتمويل
 وتدير وزارة.مشروع المساندة الفنية لتطوير قطاعي الطاقة وشبكات األمان االجتماعي
.الكهرباء والطاقة هذا المشروع ممثال عن حكومة جمهورية مصر العربية
) المختص بتقديم الخدمات5-5( يشتمل المشروع على عدة مكونات منها المكون رقم
االستشارية لدراسة تطوير "اإلدارة المالية والحوكمة لشركات الكهرباء" والممول بجزء من
.المنحة
تم اتخاذ إجراءات إسناد الخدمات االستشارية للمكون المشار إليه أعاله وفقا لقواعد البنك
 وقد تم توقيع."م.م.ذ. ش،الدولي وتم إسناد العقد إلى المكتب االستشاري "برايس ووتر هاوس
 بين االستشاري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (العميل) والشركة5451/9/4 العقد بتاريخ
 وقد بدء االستشاري في إعداد فريق العمل المكلف.)القابضة لكهرباء مصر (الجهة المنفذة
.5451  سبتمبر59  و52 بالدراسة وسيتم عقد اجتماع بدء العمل يومي

