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                                                                  (653نموذج رقم )                                                                         الشركة القابضة لكهرباء مصر       
 لتوزيع الكهرباء                                                                      شركة        

 .................: لوحة رقم                                                                                                     
 .................: ب رقمـطل                                                                                                     

 .................: ــد رقمعق                                                                                                     

 .................: شك رقمك                                                                           ..............إدارة : ..................
 

 
 توسطهد الم  عقد توريد كهرباء على الج  

 
 :أو وكيله م شتركالمأل بمعرفة أوالً: بيانات ت  

 .......................................................................................: ................. م شتركال اسم

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

 .........................................................................: ........................ م شتركالوكيل  اسم

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

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

 إستثمار( – قطاع أعمال عام – عامقطاع  –شركة قطاع خاص  –حكومة  –)فرد  م شتركالكيان القانوني لل

 ...............................................................................................حدد كتابة................ي  

 ستأجر(: )مالك / م  تعاقد عليهن الم  بالنسبة للمكا م شتركالصفة  

 ....... .............................................................................لحقاته............م  ووصف المكان 

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

 ............................... رقم التليفون............تعاقد على تغذيته بالكهرباء .............عنوان المكان الم  

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

 .............................................. رقم التليفون ...............: ........................راسلةعنوان الم  

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

 ....... ................................................. مكان تركيب العداد ....هل يوجد عداد حالياً: .............
 

                                            
 ............................( .............)أو وكيله المشتركتوقيع                                                 
 20/    /         :     راً فيتحري           

 

 



 8 / 2 صفحة

 

 
 :االشتراكاتمأل بمعرفة ثانياً: بيانات ت  

 

 .كيلو وات 0000000000000000000 الحمل األقصى/  درة التعاقديةالق  

 مرة:ين الذين يتعاقدون ألول م شتركبالنسبة لل –قايسة( سددة)الم  تكلفة توصيل التغذية الكهربائية الم  

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

قايسة: رقم     00000000000000000000000000000000000000000 الشبكات: إدارة000000000000000000000000000000000الم 

  00000000000000000فولت  00000000000000000000000000أمبير  00000000000000000000000000صرح به قوة العداد الم    

 000000000000000000000000000000تاريخه  0000000000000000000000000000000000000000000000000رقم إيصال السداد   

 00000000000000000التوقيع  00000000000000000000000000000000000000000000000: سماال ،رفتيتم إعداد العقد بمع  

 00000000000000000التوقيع  00000000000000000000000000000000000000000000000 سم: ، االوجع التعاقد بمعرفتير    

 

 ً   سددة:: التأمينات الم  ثالثا
                                                    

 20تاريخ اإليداع   /   /   ، جنيه 00000000000000000 التأمين قيمة00000000000الرمز000000000 رقم إيصال التأمين

   .ال غيرجنيه 0000000000000000000000000000000000دره قجنيه( فقط و0000000000بمبلغ) 000000000000000أو شيك رقم 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مسحوباً على بنك  20بتاريخ    /    /     

 000000000000000000000000000التوقيع  0000000000000000000000000000000000000000: بمعرفتــي، االسمررت البيانات ح  

راجعة إيراداتوجع وتم التوريد/ر    0000000000000000000التوقيع  000000000000000000000000000000000000000: االسم، م 
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   20   /000/0000 وافقالم  000000000000000يوم في إنه 

 بين كل من: االتفاقتم     

  لتوزيع الكهرباء 00000000000000000000شركة:  أوالً 

 .)طرف أول( 00000000000000000000000000000000000000( )الشركةعبر عنها في هذا العقد بكلمة وي        

 ً   000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000:  ثانيا

 .)طرف ثاني(000000000000000000000000000000( المشترك)عبر عنه / عنهم في هذا العقد بكلمة وي        
 

 على ما يأتي                                        
 

 البند األول: 
 

تةردد ذ  ثثثةة أوجةه وعلةى تعاقةد عليهةا بواسةطة تيةار كهربةائي م  بالطاقة الكهربائيةة الم   مشتركالتقوم الشركة بتغذية 

 .فولت وذلك في ظروف التشغيل العادية........... اسميهرتز( وعلى جهد  50) ةتردد قدر

 

 البند الثاني: 
 

تاريخ إطثق التغذية الكهربائية لدى  حاسبة فتسرى منأحكام هذا العقد من تاريخه فيما عدا بنوده الخاصة بالم   تسر 

شةتركوللجةدد تلقائيةاً ويظل العقد سارى المفعول لمدة سنة من تاريخ توقيع العقد وي   المشترك  باسةتيفاءطلةب إنهائةه  م 

 حدده إلنهاء العقد بمدة سبعة أيام على األقل. الذ خصص لذلك وتقديمه لجهة التعاقد قبل التاريخ وذج الم  النم  

 المشةتركعاينةة والتحقةق مةن ذلةك وقيةام درة التعاقدية بالزيادة بعد الم  تعديل الق   المشتركركة بناًء على طلب يجوز للش

 .الق درةقررة نظير زيادة بسداد التكاليف الم  

شةترككيلةووات فأقةل إذا إنخفة  الحمةل األقصةى لل 500درة التعاقديةة إلةى تخفةي  الق ة المشةتركأما فى حالة طلةب   م 

هةدكيلةووات فأقةل فتسةتمر تغذيتةه علةى  500ة الماليةة إلةى خثل السةن حاسةبته بأسةعار بيةع الكهربةاء توسةط وم  الم   الج 

 العقد. استبدالتوسط دون هد الم  شتركين على الج  قررة للم  الم  

 

 البند الثالث: 
 

عتمدة من الشركة ات الم  واصفحوالت الثزمة للتغذية على نفقته طبقاً للرسومات والم  بإنشاء حجرة الم   المشتركيقوم 

( إلخ 000، )الهزات الكهربائية، التوافقيات بعمل التركيبات الثزمة للحد من أ  أضرار كهربائية المشترككما يلتزم 

، وفي حالة سبب أضراراً لهمين اآلخرين والتي قد ت  المشتركغذية له أو على الم  التي تعكسها أحماله على الشبكة 

، غذية لهصيب الشبكة الم  صيب الغير والتي قد ت  كون مسئوالً أمام الشركة عن األضرار التي قد ت  ذلك ي المشتركخالفة م  

دة أقصاها ستين عدات الثزمة للحد من هذه األضرار خثل م  الم   بضرورة قيامه بتركيب المشتركوتقوم الشركة بإنذار 

  :واصفات العالمية أرقاماء بالم  ووفقاً لما ج بااللتزام بذلك المشترك عدم قياميوماً وفي حالة 

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

تفق عليها في هذا دود الم  ، لحين قيامه بالتعديل للوصول إلى الح  ربائية عنهيكون للشركة الحق في قطع التغذية الكه

 0د العق
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 وتقوم الشركة بتوصيل التغذية الكهربائية لألماكن المطلوب توصيل الكهرباء إليها وذلك من نقطة التغذية الرئيسية 
 

عشةر دقيقةة  وقياس الطاقة الفعالة وغير الفعالة وأقصى حمل بةزمن تكامةل قةدره خمسةة االستهثكحتى نقطة تسجيل 

همات توصيل الكهرباء ويتحمل من م   ال يتجزأ دات وأجهزة القياس جزءً عتبر العداوت   ،توسطوذلك على شبكة الجهد الم  

ً قررة نظير توريد وتركيب هذه الم  بكافة التكاليف الم   المشترك وتؤول ملكية جميع  .عتمدة لهاواصفات الم  للم   همات طبقا

يل اإلنتفةاع بهةا وتعتبةر علةى سةب المشةتركهمات بما فيها العةدادات وأجهةزة القيةاس للشةركة وتظةل فةى حيةازة هذه الم  

حةدد بالثئحةة قابل لإلنتفاع بهةا علةى مةدار ع  القيمة الم سددة منه نظير توريدها وتركيبها بمثابة م   مرهةا اإلفتراضةى الم 

والتأكةد مةن دقةة بصةفة دوريةة كةل فتةرة، عايرتهةا التجارية وتكون الشركة بصفتها مالكة لهذه العدادات مسئولة عةن م  

 بها. المشتركمن  عمد وإصثحها وتغييرها فى حالة حدوث خلل غير تسجيلها وصيانتها 

 

 البند الرابع:
 

 المشةتركويكةون  المشةتركسجل قراءة العدادات وأجهزة القياس بواسطة مندوبى الشركة شةهرياً وبحضةور منةدوبى ت  

يةر وعليةه حمايتهةا وتأمينهةا مسئوالً عن العدادات واألجهزة بصفته حائزاً لها وما قد ينتج عنهةا مةن أضةرار لةه أو للغ

 الرجوع على الشركة بأى تعوي . م شتركوليس لل
 

كة القيام بذلك صهرات وعليه أن يطلب من الشرأن يجر  أ  تعديل في مكان العداد أو صندوق الم   م شتركوال يجوز لل

  0كوناته ، كما ال يجوز له فتح العداد أو التدخل في تسجيثته أو م  على نفقته الخاصة

 

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

عن التسجيل، تتحمل الشركة بقيمه إصثح العداد أو استبداله، وتكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الخلل أو 

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

والمدة التالية حتى تاريخ تركيب العداد البديل أو االصثح، مع مراعاة تسوية ما سبق سداده من المستهلك خثل ذات 

 الفترة، وبمراعاة موسمية التشغيل في بع  األنشطة.
 

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

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

ة التالية حتى تاريخ تركيب العداد البديل، مع مراعاة تسوية ما سبق سداده من المستهلك خثل ذات الفترة، وبمراعا

 موسمية التشغيل في بع  األنشطة.
 

 وفى كث الحالتين يتم تقدير كمية االستهثك عن فترة تلف العداد أو فقده على أساس ما يلى: 

   متوسط كمية استهثك الثثثة شهور السابقة على فقد أو تلف العدادات أو حدوث خلل بها                                                 -  

 أو متوسط كمية استهثك أول ثثثة شهور يتم فيها تسجيل االستهثك بعد تركيب عدادات بديلة   - .

 أو إصثح العدادات أو تغييرها                    

 أو متوسط كمية استهثك المدة المقابلة لمدة التسوية من السنة السابقة   -  
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ة االسةتهثكات بسةبب خطةأ مةن الشةركة فةي تحديةد كميةة االسةتهثك وفى حالة ثبوت عةدم صةحة المحاسةبة علةى قيمة   

، تعةةاد سةةواء بالزيةةادة أو النقصةةان )معامةةل القةةراءة مةةثثً(، أو تعريفةةة المحاسةةبة أو طريقةةة حسةةاب قيمةةة االسةةتهثك

 المحاسبة عن مدة ال تتجاوز سنة سابقة على تاريخ اكتشاف هذا الخطأ.
 

  :البند الخامس  
 

 :يلي وجب هذا العقد يتم حساب قيمتها بناًء على ماوردة بم  ء الم  أوالً: الكهربا
 

 ساعة طبقاً لتعريفة الطاقة الكهربائية السارية. وات.. لكل كيلو :كهربائيةلسعر الطاقة ا (1

الكهربةاء السةارية لكةل حةدد حسةب تعريفةة حاسةبة ي  الم  مةن تعريفةة  ال يتجةزأ: وهةو جةزء شهر درة قابل ق  م   (2

ً سجل بأجهزة القياس خثل كل ثثثة شهور م  ل األقصى الفعلى الم  كيلووات عن الحم على الثثثة شةهور  طبقا

 .مع قيمة االستهثك المشتركؤديه ي   التالية،

ً قابةةل الق ةةويةةتم حسةةاب م   ً  درة الشةةهرى مبةةدئيا  ،درة التعاقديةةةللق ةة فةةى الثثثةةة شةةهور األولةةى مةةن التعاقةةد طبقةةا

ة شةهور سةجل فةي الثثثةالم   الفعليحساب المبدئى على أساس الحمل األقصى م الللفترات التالية يت   وبالنسبة

 السابقة.

ور السةابقة حسةب الحمةل هوفى جميع األحوال يتم عقب كل ثثثة شهور إجراء تسوية ماليةة عةن الثثثةة شة

 سجل بأجهزة القياس خثل تلك الفترة. األقصى الفعلى الم  

وفةةى حالةةة  0.92متوسةةط  ق ةةدرةعامةةل ئيةةة موضةةوعة علةةى أسةةاس م  الطاقةةة الكهربا الق ةةدرة: أسةةعارعامةةل م   (3

 انخفا من  0.01لكل  %0.5يزاد سعر الطاقة بمقدار  0.92عامل فى السنة المالية عن إنخفا  هذا الم  

  0.72حتى  ملعاالم  

عامةل عةن من إنخفةا  الم   0.01لكل  %1زاد سعر الطاقة بمقدار ي   0.72عامل عن الم   انخفا وفى حالة 

درة خةثل تسةعة شةهور مةن تةاريخ عامةل الق ةفى هذه الحالة بتركيب أجهزة تحسين م   المشتركويلتزم  0.72

دة يكون للشركة الحةق فةى حالة عدم تركيب األجهزة خثل تلك الم   الوصول. وفىسجل بعلم إخطاره بكتاب م  

ً  0.72عةن  مةاال يقةلدرة إلةى عامةل الق ةإلى أن يقوم بتحسين م   المشتركقطع التغذية عن   ويظةل العقةد سةاريا

 عامل.حتى يتم تحسين الم  

عامةل عةن من إرتفاع الم   0.01لكل  %0.5ي خف  سعر الطاقة بمقدار  0.92عامل عن وفى حالة زيادة الم  

 0.95بحد أقصى و 0.92

شةتراسةتحقة علةى الطاقةة كافةة الرسةوم والتمغةات الم   اإلسةتهثكضاف على فاتورة ت   والتمغات:الرسوم  (4  ةالم 

 ختصة.قررة قانوناً للجهات المً من الشركة والم  
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 والسداد:إصدار الفواتير  ثانياً:
 

شةتركتقوم الشركة شهرياً بإصدار فاتورة شةهرية وتسةليم إخطةار بسةدادها لل راجعة الفاتورة:م   (1 والةذ  يكةون لةه  م 

يجوز له طلةب إيضةاح مةن الشةركة ويقةدم حدد وافقته على المبلغ الم  راجعة كل فاتورة وفي حالة عدم م  الحق في م  

للنظةر فةي  يةةخثل يومي عمةل مةن تةاريخ تسةلمه هةذا اإلخطةار علةى أن يةتم سةداد مصةاريف إدار هذا الطلب كتابةً 

الثحقةة مةع رد المصةاريف الشكوى وإذا تقرر عدم صحة أ  مبلغ وارد بإحدى الفواتير يةتم تسةويته فةي الفةاتورة 

 اإلدارية.
 

القيام بسداد قيمة الفاتورة إما نقداً أو عن طريق إصدار شيك مقبول الدفع وتسةليمه  المشتركعلى  سداد الفاتورة: (2

 من تاريخ تسلمه إخطار بالسداد. للشركة خثل عشرة أيام
 

، بالسعر السائد ر من تاريخ تسليمه إخطار بالسدادشه انقضاءحسب من تاريخ عائد تأخير على قيمة الفاتورة ي   ستحقي  

سةتحقاتها المركز  ويضاف إلى قيمة الفاتورة وللشركة اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الثزمة للحصول علةى م   بالبنك

تتةاليين خةثل إلنةذارين م   اإلستجابةوفسخ العقد وذلك في حالة عدم  المشتركباإلضافة لحق الشركة في قطع التيار عن 

 شهر من تاريخ استحقاق الفاتورة.
 
 

 البند السادس:
 

المسةتهلكة فةي  واصةفات الفنيةة للشةركة لتسةجيل الطاقةة الكهربائيةةطابقةة للم  سةتقلة م  بتركيب عدادات م   المشتركيلتزم 

حسةب قيمةة ، وت  سةتهثكاالستحقة على كل نوع من أنواع طبقاً لنوع وقيمة الضرائب والرسوم الم   غير أغرا  اإلنتاج

خطةر الشةركة خةثل قةررة علةى أن ي  ضافاً إليه الرسوم والضرائب الم  مس م  شار إليه في البند الخاهذه الطاقة بالسعر الم  

 اً من تركيبها للتحقق من دقتها.( يوم15مدة أقصاها خمسة عشر )

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

ستهلكة فةي غيةر أغةرا  اإلنتةاج فةي العنةابر والمكاتةب يل الطاقة الم  بتركيب عدادات لتسج المشتركفي حالة عدم قيام 

األغرا  قبل تركيب العدادات علةى  هذهستهلكة لنشأته تقوم الشركة بتركيبها على نفقته وحساب الطاقة الم  لحقة بم  الم  

حة وفةي حالةة تعةذر القراءات صةحي هذهعد تركيب العدادات على أن تكون شهور ب ةلمدة ثثث االستهثكتوسط أساس م  

 .المشتركأغرا  اإلنتاج بمعرفة كل من الشركة وغير ستهلكة في تركيب هذه العدادات يتم تقدير كمية الطاقة الم  
 

 البند السابع:
 

بالتنسةيق معةه ولةو كانةت داخةل حةدود إلمةداد الغيةر منهةا بالكهربةاء  المشةتركللشركة الحق في استخدام خطةوط تغذيةة 

طبقاً لهذا العقد ويكون للشركة الحق في استخدام لوحة التوزيع الرئيسية إلخثل بإمداده بالكهرباء نشأته بشرط عدم ام  

 قابل.قابل وفي هذه الحالة تكون الشركة مسئولة عن صيانتها وتشغيلها دون م  دون م   المشتركالخاصة ب
 

 البند الثامن:
 

توقعة خارجة عن إرادة الشركة فليس تخفيضها ألسباب غير م  كلياً أو  المشتركفي حالة انقطاع التغذية الكهربائية عن 

 في الرجوع عليها بأية تعويضات. له الحق
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 البند التاسع:
 

بالكهرباء الموردة له من )خارج محل العين المتعاقد عليها( ك بغير ترخيص من الجهاز إمداد الغير شتريحظر على الم

بغير ترخيص من  كيحظر على المشتركما ، ء بمقابل أو بدون مقابلالشركة والمسجلة على العدادات الخاصة به سوا

ك توصيل شتريحظر على الم، كما على العدادات الخاصة بهالموردة له والمسجلة  الجهاز القيام بتوزيع وبيع الكهرباء

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

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

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

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

 

 البند العاشر:
 

ركبةة لديةه متةى طلةب إليةه منةدوب همةات الم  بأ  حةال مةن األحةوال أن يمتنةع عةن تشةغيل اآلالت والم   م شتركال يجوز لل

 أخرى  ةية أسباب فني، أو ألتحقق من سثمة العدادات واألجهزةدرة أو للمل الق  اعالشركة ذلك سواء لقياس األحمال وم  
 

عن ذلك كان للشركة الحق فةي محاسةبته علةى فةروق األحمةال علةى أسةاس إجمةالي  المشترك، فإذا امتنع تراها الشركة

درة الةذ  يةتم قياسةه أو عامةل الق ةحاسةبة فةي هةذه الحالةة علةى أسةاس م  ، كما تةتم الم  عاينةركبة لديه وقت الم  األحمال الم  

 فنية للشركة.التقديره بمعرفة األجهزة 

 

 البند الحاد  عشر:
 

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

  . تعاقد على توريد التغذية الكهربائية إليهمن األحوال طرفاً في أ  نزاع ينشأ بينه وبين الغير حول المكان الم  

سجل بعلم الوصول بأ  تغيير يطرأ على هذه البيانات وذلك خثل مدة بإخطار الشركة بموجب خطاب م   مشتركالويتعهد 

بأن يقةدم للشةركة المسةتندات التةي تؤيةد صةحة مةا ورد  المشترك، كما يتعهد ا شهر من تاريخ حدوث هذا التغييرأقصاه

وفي حالة إخثله . ة أقصاها شهر من تاريخ طلبها منهفي البيانات الخاصة به وما يطرأ عليها من تغيير وذلك خثل مد

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

 

 البند الثاني عشر:
 

عليه كافةة اللةوائح والقةرارات التنفيذيةة السةارية وقةت  تسر أحكام الثئحة التجارية للشركة كما  المشتركعلى  تسر 

تاحةة لإلخطةار أو رق الم  ون بةالط  المشةتركخطةر بهةا فيما لم يرد بةه نةص خةاص فةي هةذا العقةد، علةى أن ي  التوقيع وذلك 

 .اإلعثن أو في الوقائع المصرية مقام اإلخطاراإلعثن، ويقوم النشر 
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 البند الثالث عشر:

 

يةتم حلةه  ةالتزامةات تعاقدية ىبةأ أ  خثف ينشأ بين الطرفين حول تطبيق العقد أو تفسير أ  بنةد مةن بنةوده أو اإلخةثل

سةتهلك فإن تعذر ذلك فيعر  الخثف على جهةاز تنظةيم مرفةق الكهربةاء وحمايةة الم   بالطرق الودية بين الطرفين أوالً،

 ختصة.وفي حالة عدم التوصل لحل لهذا الخثف فيتم اللجوء إلى المحاكم المدنية الم   للعمل على حله،

 

 

 البند الرابع عشر:
 

نتجةه آلثارهةا فةي بةين بصةدر هةذا العقةد لكةل مةن الطةرفين وتصةبح م  كاتبات واإلخطارات على العنوان الم  افة الم  رسل كت  

بين تغيير يطرأ على العنوان الم   ىالعقد باإلخطار بأ كما يلتزم طرفا سجل بعلم الوصول،حالة التسليم باليد أو بالبريد الم  

 آلثارها القانونية. ةنتجراسثت التي تمت على العنوان القديم صحيحة وم  كافة الم   اعتبرتبصدر العقد خثل شهر وإال 

  

 البند الخامس عشر:
 

 قتضاه.رر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بم  ح  
 
 
 

 كةالشر                                                                   المشترك                
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