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 الشركة القابضة لكهرباء مصر                                                                  
 شركة          لتوزيع الكهرباء                                                             

 طلب رقم: ...............                                                                                                   
 عقد رقم: ................                                                                                                   

 لوحة رقم: ...............                                                                                                   
 إدارة: ............................

 
 عقد توريد كهرباء على الجهد المنخفض                     

 
 أو وكيله: مشتركأوالً: بيانات تُمأل بمعرفة ال

 ...................................................................................................: ..........مشتركاسم ال

 ............. صادرة من ....................... بتاريخ ...........................................بطاقة رقم قومي: ...

 ..............................................................................................: .........مشتركاسم وكيل ال

 ................. صادرة من ........................ بتاريخ ...................... .............بطاقة رقم قومي: ......

 .............................. صادر من ......................... بتاريخ ....................توكيل رقم: ...............

 استثمار( –قطاع أعمال عام  –قطاع عام  –شركة قطاع خاص  –حكومة  –)فرد  مشتركالكيان القانوني لل

 .....................................................................................................يُحدد كتابة.............

 .للمكان الُمتعاقد عليه: )مالك / ُمستأجر(بالنسبة  مشتركصفة ال 

 ............................................................ .........................وصف المكان وُملحقاته...............

............................................................................................................................... 

 .................... رقم التليفون...............................عنوان المكان الُمتعاقد على تغذيته بالكهرباء .........

 ................... بتاريخ .......................... مأمورية ضرائب.................بطاقة ضريبية رقم: ............

 .............................. رقم التليفون .................................عنوان الُمراسلة: ...........................

 . أمبير ........................ فولت..............................................قوة العداد المطلوب: .................

 ......................................... ................ل يوجد عداد حالياً: .................. مكان تركيب العداد .....ه

 

                                              

 .................                                                                                          ..........................)أو وكيله( ......... مشتركتوقيع ال                                           

 20تحريراً في:    /    /                                                                                                   
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 ياً: بيانات تُمأل بمعرفة االشتراكات:ثان
 

 .كيلو وات 0000000000000000000 الحمل األقصى/  القُدرة التعاقدية

ين الذين يتعاقدون ألول مرة: مشتركبالنسبة لل –تكلفة توصيل التغذية الكهربائية الُمسددة 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 0000000000000000000000000000000000000000000000 إدارة الشبكات:000000000000000000000000000000000 رقم الُمقايسة:

  00000000000000000000فولت  00000000000000000000000000أمبير  00000000000000000000000000قوة العداد الُمصرح به 

 00000000000000000000000000000000تاريخه  0000000000000000000000000000000000000000000000000رقم إيصال السداد 

 000000000000000000000التوقيع  00000000000000000000000000000000000000000000000تم إعداد العقد بمعرفتي، االسم: 

 000000000000000000000التوقيع  00000000000000000000000000000000000000000000000ُروجع التعاقد بمعرفتي، االسم: 

 
                                                  ثالثاً: التأمينات الُمسددة: 
 

 20تاريخ اإليداع   /   /   جنيه،  000000000000 00000قيمةالتأمين00000000000الرمز:  000000000رقم إيصال التأمين

 جنيه ال غير.  0000000000000000000000000000000000جنيه( فقط وقدره 00000000بمبلغ) 000000000000000أو شيك رقم 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مسحوباً على بنك  20بتاريخ    /    /     

 00000000000000000000000000التوقيع  000000000000000000000000000000000000ُحررت البيانات بمعرفتـــــي، االسم: 

 0000000000000000000التوقيع  000000000000000000000000000000000000ُروجع وتم التوريد/ُمراجعة إيرادات، االسم: 
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   20   /000/0000الُموافق000000000000إنه في يوم 

 تم االتفاق بين كل من:             

 ............ لتوزيع الكهرباء ......: شركة .....أوالً 

 ......................)طرف أول(..................................ويُعبر عنها في هذا العقد بكلمة )الشركة( .............. 

 ً  ...........................................................................: ..................................................ثانيا

 .....)طرف ثاني(...................( ....................................مشتركويُعبر عنه / عنهم في هذا العقد بكلمة )ال 

 
 على ما يأتي

 البند األول: 
 

      ة الكهربائيووة الُمتعاقوود عليهووا بواسووطة تيووار كهربووائي ُمتووردد ذ  ث ثووة أوجووه بالطاقوو مشووتركتقوووم الشووركة بتغذيووة ال

 هرتز( وعلى جهد اسمي ............... فولت وذلك في ظروف التشغيل العادية. 50وعلى تردد قدره )

 

 البند الثاني: 
 

تاريخ إط ق التغذية الكهربائيوة لودى تسر  أحكام هذا العقد من تاريخه فيما عدا بنوده الخاصة بالُمحاسبة فتسرى من 

 باسوتيفاءطلوب إنهائوه  مشوتركالمفعول لمدة سنة من تاريخ توقيوع العقود ويجودد تلقائيواً ولل سار ويظل العقد  مشتركال

 النموذج الُمخصص لذلك وتقديمه لجهة التعاقد قبل التاريخ الذ  حدده إلنهاء العقد بمدة سبعة أيام على األقل.

الموافقة على زيادة القُدرة التعاقدية وذلك بعد الُمعاينة والتحقوق مون ذلوك وقيوام  مشتركبناًء على طلب اليجوز للشركة 

إلى أكثر من  مشتركالقُدرة وفى حالة زيادة القُدرة التعاقدية لل فيبسداد فروق التكاليف الُمقررة نظير الزيادة  مشتركال

هوذا العقود بعقود توريود الكهربواء  اسوتبدالدة بودليل الُمسوتثمرين ويوتم القواعد الووار مشترككيلووات يُطبق على ال 500

 على الُجهد الُمتوسط وتسر  أحكام العقد الجديد من تاريخ توقيعه.

كيلوووات ولوم يتقودم بطلوب للشوركة  500خو ل السونة الماليوة قودرة  مشوتركوإذا ثبت للشركة تجواوز الحمول األقصوى لل

هذا العقد بعقود توريود الكهربواء  واستبدالإخطاره للحضور للشركة لسداد التكاليف الُمقررة لزيادة القُدرة التعاقدية رغم 

بالسووداد خوو ل الُموودة  التزامووهعلووى الُجهوود الُمتوسووط. تقوووم الشووركة بمطالبتووه بسووداد التكوواليف الُمقووررة. وفووى حالووة عوودم 

لعودادات وفسوخ العقود بغيور إنوذار أو أى إجوراء الُمحددة من الشركة. يحق للشركة قطع التغذيوة الكهربائيوة عنوه ورفوع ا

 قانوني آخر وال يتم إعادة التغذية الكهربائية إال بعد سداد ُمستحقات الشركة.

 

 البند الثالث: 
 

تقوم الشركة بتوصيل التغذية الكهربائية لألماكن المطلوب توصيل الكهرباء إليها وذلك من نقطة التغذية الرئيسية حتى 

وقياس الطاقة الفعالة وغير الفعالة وأقصى حمل بوزمن تكامول قودرة خمسوة عشور دقيقوة وذلوك  سته كاالنقطة تسجيل 

علووى شووبكة الُجهوود الُموونخفض وتُعتبوور العوودادات وأجهووزة القيوواس جووزًء ال يتجووزأ موون ُمهمووات توصوويل الكهربوواء ويتحموول 

ً  مشتركال   للُمواصفات الُمعتمدة لها وتووول ملكيوة جميوعبكافة التكاليف الُمقررة نظير توريد وتركيب هذه الُمهمات طبقا

بهوا وتعتبور  االنتفواععلوى سوبيل  مشوتركهذه الُمهمات بما فيها العودادات وأجهوزة القيواس للشوركة، وتظول فوي حيوازة ال
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ئحوة علوى مودار ُعمرهوا االفتراضوي الُمحودد بال  القيمة الُمسددة منه نظير توريدها وتركيبها بمثابة ُمقابول ل نتفواع بهوا

والتأكود مون دقوة بصوفة دوريوة كول فتورة، التجارية وتكون الشركة بصفتها مالكة لهذه العودادات مسوئولة عون ُمعايرتهوا 

 بها. مشتركحالة حدوث خلل غير عمد  من ال فيتسجيلها وصيانتها وإص حها وتغييرها 

إلخ( التوي  00زات الكهربائية،التوافقيات،بعمل التركيبات ال زمة للحد من أ  أضرار كهربائية )اله مشترككما يلتزم ال

ين اآلخرين والتي قود تسوبب أضوراراً لهوم ، وفوي حالوة مخالفوة مشتركتعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على ال

ذلك يكون مسئوالً أمام الشركة عن األضرار التي قد تصيب الغير والتي قد تصيب الشبكة المغذية له ، وتقووم  مشتركال

األضورار خو ل مودة أقصواها سوتين يومواً  هذهبضرورة قيامه بتركيب المعدات ال زمة للحد من  مشتركة بإنذار الالشرك

 : بذلك ووفقاً لما جاء بالمواصفات العالمية أرقام بااللتزام مشتركوفي حالة عدم قيام ال

(IEEE519-2014 ، IEC 60038-6/2-2009 ، IEEE 1159-2009 (draft2019) ، IEEE1000-3-7-2002 ، BS-EN 50160-2010) 

للوصوول إلوى الحودود المتفوق عليهوا فوي هوذا  ، لحين قيامه بالتعديلبائية عنهللشركة الحق في قطع التغذية الكهريكون 

 العقد.

 

 البند الرابع:
 

 تركمشوويكوون ال مشوتركال منودوبيالشوركة شوهرياً وبحضوور  منودوبيتُسجل قراءة العدادات وأجهزة القياس بواسطة 

مسئوالً عن العدادات واألجهزة بصفته حائزا ًلها وموا قود ينوتن عنهوا مون أضورار لوه أو للغيور وعليوه حمايتهوا وتأمينهوا 

 تعويض. بأ الرجوع على الشركة  مشتركوليس لل

كة القيام بوذلك أن يجر  أ  تعديل في مكان العداد أو صندوق الُمصهرات وعليه أن يطلب من الشر مشتركوال يجوز لل

 على نفقته الخاصة، كما ال يجوز له فتح العداد أو التدخل في تسجي ته أو مكوناته.

إذا حدث تلف للعداد أو ألجهزة القياس بسبب فعل غير عمد  من المستهلك أدى إلى حدوث خلل في تسجيله أو توقفه 

ن المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الخلل أو عن التسجيل، تتحمل الشركة بقيمه إص ح العداد أو استبداله، وتكو

التوقف بحد أقصى ستة شهور سابقة على أول تقرير تضمن حدوث خلل في تسجيل العداد أو توقفه عن التسجيل 

والمدة التالية حتى تاريخ تركيب العداد البديل أو االص ح، مع مراعاة تسوية ما سبق سداده من المستهلك خ ل ذات 

 مراعاة موسمية التشغيل في بعض األنشطة.الفترة، وب

إذا حدث فقد للعداد أو ألجهزة القياس يتحمل المستهلك بقيمة استبدال العداد أو أجهزة القياس، وتكون المطالبة 

شهر سابقة على أول تقرير تضمن فقد العداد والمدة  12بمستحقات الشركة عن فترة الخلل أو التوقف بحد أقصى 

يخ تركيب العداد البديل، مع مراعاة تسوية ما سبق سداده من المستهلك خ ل ذات الفترة، وبمراعاة التالية حتى تار

 موسمية التشغيل في بعض األنشطة.

 : يليوفى ك  الحالتين يتم تقدير كمية االسته ك عن فترة تلف العداد أو فقده على أساس ما 

لى فقد أو تلف العدادات أو حدوث خلل بها                                                 متوسط كمية استه ك الث ثة شهور السابقة ع   -  

 أو متوسط كمية استه ك أول ث ثة شهور يتم فيها تسجيل االسته ك بعد تركيب عدادات بديلة   - .

 أو إص ح العدادات أو تغييرها                    

 لمدة المقابلة لمدة التسوية من السنة السابقةأو متوسط كمية استه ك ا   -  
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وفى حالة ثبوت عدم صحة المحاسبة على قيمة االسته كات بسبب خطأ من الشركة في تحديد كمية االسته ك )معامل    

ن ، تعواد المحاسوبة عوسوواء بالزيوادة أو النقصوان القراءة مث ً(، أو تعريفة المحاسبة أو طريقة حساب قيمة االسوته ك

 مدة ال تتجاوز سنة سابقة على تاريخ اكتشاف هذا الخطأ.

 البند الخامس:
 

 أوالً: الكهرباء الُموردة بُموجب هذا العقد يتم حساب قيمتها بناًء على ما يلي:
 

 طبقاً لتعريفة الطاقة الكهربائية السارية. ةوات. ساع .كيلوسعر الطاقة الكهربائية لكل  (1

 كيلووات فأكثر.10درة ين بقُ مشتركُمعامل القُدرة لل (2

 فويهوذا الُمعامول  انخفواضوفوى حالوة  0.92أسعار الطاقة الكهربائية موضوعة على أساس ُمعامول قُودرة متوسوط 

 0.72من انخفاض الُمعامل حتى  0.01لكل  %0.5يزاد سعر الطاقة بمقدار  0.92السنة المالية عن 

 0.72الُمعامل عون  انخفاضمن  0.01لكل  %1قدار يزاد سعر الطاقة بم 0.72وفى حالة انخفاض الُمعامل عن 

هذه الحالة بتركيب أجهزة تحسين ُمعامل القُدرة خ ل تسعة شهور مون تواريخ إخطواره بكتواب  في مشتركويلتزم ال

 ُمسجل بعلم الوصول.

يقووم إلوى أن  مشوتركوفى حالة عدم تركيب األجهزة خ ل تلك الُمودة يكوون للشوركة الحوق فوى قطوع التغذيوة عون ال

 ويظل العقد ساريا حتى يتم تحسين الُمعامل. 0.72بتحسين ُمعامل القُدرة إلى ماال يقل عن 

 0.92من إرتفاع الُمعامل عن  0.01لكل  %0.5يُخفض سعر الطاقة بمقدار  0.92وفى حالة زيادة الُمعامل عن 

 0.95وبحد أقصى 

 الرسوم والتمغات:  (3

م والتمغات الُمستحقة على الطاقة الُمشتراة من الشركة والُمقررة قانوناً تُضاف على فاتورة االسته ك كافة الرسو

 للجهات الُمختصة.

 

 ثانياً: إصدار الفواتير والسداد:
 

 مراجعة الفاتورة: (1
 

والوذ  يكوون لوه الحوق فوي مراجعوة كول  مشوتركتقوم الشركة شهرياً بإصدار فاتورة شهرية وتسوليم إخطوار بسودادها لل

دم ُموافقته على المبلغ الُمحدد يجوز له طلب إيضاح من الشركة ويقدم هذا الطلب كتابةً خ ل يومي فاتورة وفي حالة ع

عمل من تاريخ تسلمه هذا اإلخطار على أن يتم سداد مصاريف إدارية للنظر في الشكوى وإذا تقرر عدم صحة أ  مبلغ 

 اريف اإلدارية.وارد بإحدى الفواتير يتم تسويته في الفاتورة ال حقة مع رد المص

 

 سداد الفاتورة: (2

القيام بسداد قيمة الفاتورة إما نقداً أو عن طريق إصدار شيك مقبول الدفع وتسليمه للشركة خ ل عشرة  مشتركعلى ال

  د.أيام من تاريخ تسلمه إخطار بالسدا
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ر بالسداد، بالسعر السائد شهر من تاريخ تسليمه إخطا انقضاءيُستحق عائد تأخير على قيمة الفاتورة تُحسب من تاريخ 

للحصول علوى مسوتحقاتها  كافة اإلجراءات القانونية ال زمة اتخاذبالبنك المركز  ويضاف إلى قيمة الفاتورة وللشركة 

إلنوذارين متتواليين خو ل  االستجابةوفسخ العقد وذلك في حالة عدم  مشتركباإلضافة لحق الشركة في قطع التيار عن ال

 اق الفاتورة.شهر من تاريخ استحق

 

 البند السادس:
 

المسوتهلكة فوي  للشوركة لتسوجيل الطاقوة الكهربائيوةبتركيب عدادات ُمسوتقلة ُمطابقوة للُمواصوفات الفنيوة  مشتركيلتزم ال

طبقاً لنوع وقيمة الضرائب والرسوم الُمستحقة على كل نوع من أنواع االسوته ك، وتُحسوب قيموة غير أغراض اإلنتاج 

ر الُمشار إليه في البند الخامس ُمضافاً إليه الرسوم والضرائب الُمقوررة علوى أن يُخطور الشوركة خو ل هذه الطاقة بالسع

 ( يوماً من تركيبها للتحقق من دقتها.15ُمدة أقصاها خمسة عشر )

 وعلى نفقته. مشتركيتم ُمعايرة العدادات بصفة دورية كل عام بمعرفة الشركة في وجود مندوبي ال

بتركيب عدادات لتسجيل الطاقة الُمستهلكة فوي غيور أغوراض اإلنتواج فوي العنوابر والمكاتوب  مشتركام الفي حالة عدم قي

الُملحقة بُمنشأته تقوم الشركة بتركيبها على نفقته وحساب الطاقة الُمستهلكة لهذه األغراض قبل تركيب العدادات علوى 

على أن تكون هذه القوراءات صوحيحة وفوي حالوة تعوذر لُمدة ث ث شهور بعد تركيب العدادات  االسته كأساس متوسط 

 .مشتركتركيب هذه العدادات يتم تقدير كمية الطاقة الُمستهلكة في غير أغراض اإلنتاج بمعرفة كل من الشركة وال

 

 البند السابع:
 

داخول حودود إلموداد الغيور منهوا بالكهربواء بالتنسويق معوه ولوو كانوت  مشوتركخطووط تغذيوة ال استخدامللشركة الحق في 

ُمنشأته بشرط عدم اإلخ ل بإمداده بالكهرباء طبقاً لهذا العقد ويكون للشركة الحق في استخدام لوحة التوزيع الرئيسية 

 دون مقابل وفي هذه الحالة تكون الشركة مسئولة عن صيانتها وتشغيلها دون ُمقابل. مشتركالخاصة بال

 

 البند الثامن:
 

كلياً أو تخفيضها ألسباب غير متوقعة خارجة عن إرادة الشركة فليس  مشتركربائية عن الفي حالة انقطاع التغذية الكه

 له الحق في الرجوع عليها بأية تعويضات.
 

 البند التاسع:
 

بالكهرباء الموردة له من )خارج محل العين المتعاقد عليها( يحظر على المشترك بغير ترخيص من الجهاز إمداد الغير 

على العدادات الخاصة به سواء بمقابل أو بدون مقابل، كما يحظر على المشترك بغير ترخيص من الشركة والمسجلة 

الجهاز القيام بتوزيع وبيع الكهرباء الموردة له والمسجلة على العدادات الخاصة به، كما يحظر على المشترك توصيل 

ها في أنشطة اخرى تابعة له غير المحددة الكهرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى أو استخدام

على المشترك زيادة األحمال عن القدرة المتعاقد عليها قبل الرجوع إلى الشركة بمعرفته في عقد التوريد، كما يحظر 

 .والتصريح له بالزيادة التي يطلبها وقيامه بسداد القيمة المقررة لها وفقاً للقواعد المقررة

 ( من ال ئحة التجارية للشركة.31الحاالت السابقة يطبق عليه أحكام المادة ) وفى حالة المخالفة أل  من



 7 / 7 صفحة

 

 

 البند العاشر:
 

بأ  حوال مون األحووال أن يمتنوع عون تشوغيل اآلالت والُمهموات الُمركبوة لديوه متوى طلوب إليوه منودوب  مشتركال يجوز لل

العدادات واألجهزة، أو ألية أسوباب فنيوة أُخورى  الشركة ذلك سواء لقياس األحمال وُمعامل القُدرة أو للتحقق من س مة

 عن ذلك كان للشركة الحق فوي ُمحاسوبته علوى فوروق األحموال علوى أسواس إجموالي مشتركال امتنعتراها الشركة، فإذا 

 وقت الُمعاينة، كما توتم الُمحاسوبة فوي هوذه الحالوة علوى أسواس ُمعامول القُودرة الوذ  يوتم قياسوه أو األحمال الُمركبة لديه

 تقديره بمعرفة األجهزة الفنية للشركة.
 

 البند الحاد  عشر:
 

بمسئوليته الكاملة عن صحة البيانات الخاصة به الواردة بصدر هذا العقد وبأن الشركة لن تكون بأ  حال  مشتركيُقر ال

  0كهربائية إليه نزاع ينشأ بينه وبين الغير حول المكان الُمتعاقد على توريد التغذية ال أ من األحوال طرفاً في 

تغيير يطرأ على هذه البيانات وذلك خ ل ُمدة  بأ بإخطار الشركة بُموجب خطاب ُمسجل بعلم الوصول  مشتركويتعهد ال

بأن يقودم للشوركة الُمسوتندات التوي تُويود صوحة موا ورد  مشتركأقصاها شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير، كما يتعهد ال

وفي حالة إخ له  0رأ عليها من تغيير وذلك خ ل ُمدة أقصاها شهر من تاريخ طلبها منهفي البيانات الخاصة به وما يط

 بذلك يكون للشركة الحق في فصل التغذية عنه دون حاجة إلى أ  إجراء آخر.

 

 البند الثاني عشر:
 

فيذيوة السوارية وقوت أحكام ال ئحة التجارية للشركة كما تسر  عليه كافوة اللووائح والقورارات التن مشتركتسر  على ال

ون بوالطرق الُمتاحوة لطخطوار أو مشوتركالتوقيع وذلك فيما لم يرد بوه نوص خواص فوي هوذا العقود، علوى أن يخطور بهوا ال

 اإلع ن، ويقوم النشر في الوقائع المصرية مقام اإلخطار أو اإلع ن.

 

 البند الثالث عشر:
 

ى بنود مون بنووده أو اإلخو ل بوأ  التزاموات تعاقديوة يوتم حلوه خ ف ينشأ بين الطرفين حول تطبيق العقد أو تفسير أ أ 

بالُطرق الودية بين الطرفين أوالً، فإن تعذر ذلك فيُعرض الخ ف على جهواز تنظويم مرفوق الكهربواء وحمايوة الُمسوتهلك 

 للعمل على حله، وفي حالة عدم التوصل لحل لهذا الخ ف فيتم اللجوء إلى المحاكم المدنية الُمختصة.

 

 البند الرابع عشر:
 

تُرسل كافة الُمكاتبات واإلخطارات على العنوان الُمبوين بصودر هوذا العقود لكول مون الطورفين وتُصوبح ُمنتجوة آلثارهوا فوي 

تغيير يطرأ على العنوان الُمبين  بأ حالة التسليم باليد أو بالبريد الُمسجل بعلم الوصول، كما يلتزم طرفا العقد باإلخطار 

 كافة الُمراس ت التي تمت على العنوان القديم صحيحة وُمنتجة آلثارها القانونية. اعتبرتل شهر وإال بصدر العقد خ 

 

 البند الخامس عشر:
 

   ُحرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بُمقتضاه.      

 الشركة                                                              مشتركال                 
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