وزارة الكهرباء والطاقة
الشركة القابضة لكهرباء مصر
شركة ..........................لتوزيع كهرباء
ترخيص رقم.............................. :

طلب رقم ......................... :
عقد رقم .......................... :
كشك رقم......................... :
لوحة رقم........................ :
الرمز............................. :

قطاع الشئون التجارية
إدارة ................................ :

عقد توريد الطاقة الكهربائية لإلستخدامات المنزلية
أوالً :بيانات تمأل بمعرفة المشترك أو وكيله:
اسم المشترك..........................................................................................:
بطاقة رقم قومى  ....................... :صادرة بتاريخ .0222/.........:
اسم وكيل المشترك.....................................................................................:
بطاقة رقم قومى ....................... :صادرة بتاريخ .0222/......... :
توكيل رقم..............................:صادر من........................بتاريخ........................
صفة المشترك بالنسبة للمكان المتعاقد عليه ( :مالك /مستأجر) تحدد كتابة..............................:
اسم المالك  /المستأجر  .............................. :تاريخ عقداإليجار أو الملكية .................. :
عنوان المكان المتعاقد على تغذيته بالكهرباء:العقار رقم ( )  -الطابق رقم ( )  -وحدة سكنية رقم ( ).
وصف المكان المتعاقد على تغذيته بالكهرباء............................................................:
مساحته.....................رقم التليفون.......................................
عنوان المراسلة ............................................:رقم التليفون................................
القدرة التعاقدية /قوة العداد المطلوب..............:أمبير...........فولت ،مكان تركيب العداد............
هل يوجد عداد حاليا ً  .................................... :بأسم......................................... :

ثانيا ً :بيانات تمأل بمعرفة االشتراكات بشركة التوزيع:
تكلفة توصيل التغذية الكهربائية المسددة  -بالنسبة للمشتركين الذين يتعاقدون ألول مرة.................:
رقم المقايسة......................../بتاريخ..................إدارة ..............................
قوة العداد المصرح به آحادي /ثالثي.............................أمبير..............................فولت
رقم إيصال السداد  ............................ :تاريخه .022...../....../....... :

ثالثا ً :التأمينات المسددة:
قرش

جنيه

رقم إيصال التأمين..................... :قيمة التأمين................تاريخ السداد 022 / /
حررت البيانات بمعرفتي ،االسم..............................:التوقيع.....................................
روجع وتم التوريد /مراجعة اإليرادات ،االسم..................................التوقيع...................
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إنه في يوم ................. :الموافق.022...../......./......
تم االتفاق بين كل من :
أوالً :شركة .......................لتوزيع الكهرباء.
ويعبر عنها في هذا العقد بكلمة (الشركة)
(طرف أول)
ثانيا ً :السيد /السادة................................................................................................
(طرف ثان)
ويعبر عنه /عنهم في هذا العقد بكلمة (المشترك)

على ما يأتي
البند األول:
تعتبر بيانات المشترك المذكورة أعالة جز ًء ال يتجزء من هذا العقد ومكمالً له.
البند الثاني:
تقوم الشركة في ظروف التشغيل العاديةة بتوريةد الطاقةة الكهربائيةة بالقةدرة المتعاقةد عليهةا للمشةترك
بواسةةةةطة تيةةةةار كهربةةةةائي متةةةةردد أحةةةةادي الوجةةةةه  /ذي ثالثةةةةة أوجةةةةه بتةةةةردد  02هرتةةةةز ،وعلةةةةى جهةةةةد
اسمي....................فولت  ،وطبقةا ً للمعةايير العامةة لجةودة التغذيةة الكهربائيةة وفقةا ً للقواعةد المنظمةة لةذلك
الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

البند الثالث:
تسري أحكام هذا العقد إعتبارا ً من تاريخ ...../.../...فيما عدا بنةود الخاصةة بالمحاسةبة فتسةري مةن
تاريخ إطالق التيار لدى المشترك ،ويظل العقد ساريا ً لمدة سنة من تةاريخ توقيةع العقةد أو حتةى  30/13مةن
سنة التعاقد ويجدد تلقائيةاً ،وللمشةترك طلةب إنهائةه باسةتيفاء النمةوذص المخصةو لةذلك وتقديمةه للشةركة قبةل
التاريخ الذي يحدد إلنهاء العقد بسبعة أيام على األقل.

البند الرابع:
يتعةةين أن تكةةون التوصةةيالت الفنيةةة المركبةةة داخةةل العقةةار مطابقةةة لنصةةول الفنيةةة التةةي تكفةةل حمايةةة
منشآت شبكات التوزيع وإستمرار تغذية هذ المهمات ولوحات التوزيع والدوائر بالكهرباء.
إذا تبين عند تركيب العدادات ضةرورة إجةراء تعةديالت بالتوصةيالت القائمةة أو تركيةب أيةة مهمةات
يلتزم المشترك بسداد التكاليف وذلك قبل تركيب العدادات.

البند الخامس:
تقةةوم الش ةركة علةةى نفقةةة المشةةترك بتركيةةب العةةدادات واألجهةةزة الالزمةةة لتسةةجيل الطاقةةة الكهربائيةةة
المسةةتهلكة بالوحةةدة السةةكنية المحةةددة بصةةدر هةةذا العقةةد بعةةد سةةداد التكةةاليف المقةةررة ،ويةةتم معةةايرة العةةدادات
وأجهزة القياس وختمها بصفة دورية كل عام بمعرفة الشركة.
ويكون المشترك مسئوالً عن العدادات واألجهةزة ومةا قةد ينةته عنهةا مةن أضةرار لةه أو للغيةر وعليةه
حمايتها وتأمينها ،وال يجوز له أن يجرى أى تعديل فى مكان العداد أو صندوق المصهرات وعليه أن يطلةب
من الشركة القيام بذلك على نفقته الخاصة.
وإذا حدث أى فقد أو تلف للعدادات أو ألجهزة القيةاس أو حةدث خلةل أو توقةف عةن التسةجيل بسةبب كسةر أو
حريةةق أو إهمةةال ميةةر متعمةةد مةةن المشةةترك يلتةةزم بسةةداد قيمةةة اإلصةةالح أو اإلسةةتبدال التةةى تقةةدرها الشةةركة
باإلضافة إلى حساب قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف أو التوقف وفقا ً ألحكام الالئحة التجارية والقواعةد
المنظمة لذلك الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

نموذج عقدوتعرذد وتعاقة اوكعاقائية لإلوكعقاموت تام عاقمنزقإلوكعمتتموتعموجعم إواعة اداع ئو يعرنروإل عميهوبعاقائيةو علمم وكعاقمسوتئإ عة إسوت اقسو ةتكعععععععع
ةت د خع1122/5/3ع

1

البند السادس:
يلتزم المشترك بتمكين مندوبي الشركة من تركيب العدادات واألجهزة الالزمة ومعايرتهةا كلمةا رأت
الشركة حاجة لذلك.
والشركة مير مسئولة عةن عةدم تركيةب العةدادات واألجهةزة فةي حالةة عةدم صةحة البيانةات الخاصةة
بالمشترك الواردة بصدر هذا العقد أو إذا كان المكان مغلقا ً أو لوجود موانع ترجع إلى المشترك.

البند السابع:
ال يجوز توريد الكهرباء للمشترك قبل توقيع هذا العقد ،وسداد تأمين إستهالك (يعادل قيمة إسةتهالكه
التقديري لمدة شهرين) يحصل منه عند التعاقد وقبل إطالق التيار الكهربائي وهذا التأمين ميةر قابةل للتحويةل
وال يستحق عليه عائد وال يتم رد إال في حالة إنهاء العقد وبعد خصم ما قد يكون مستحقا ً للشركة.
ويتم حساب قيمة الطاقة الكهربائية الموردة بموجب هذا العقد طبقا ً لتعريفة بيع الطاقة الكهربائية السةارية فةي
تاريخ التعاقد ،ويسري على المشترك أي تعديل في هةذ التعريفةة يصةدر مةن السةلطة المختصةة بعةد إخطةار
بالطرق المتاحة لإلخطار أو اإلعالن ،ويقوم النشر في الوقائع المصرية مقام اإلخطار أو اإلعالن.
كما يتم تحميله بقيمة الرسوم والدمغات المقررة قانونا ً للجهات المختصة

البند الثامن:
تقةةوم الشةةركة ب صةةدار فةةاتورة شةةهرية بقيمةةة الطاقةةة الكهربائيةةة المسةةجلة بالعةةدادات وتسةةليم إخطةةار
سدادها للمشترك والذى يكون له الحق فةى مراجعتهةا وفةى حالةة عةدم موافقتةه علةى المبلة المحةدد يجةوز لةه
طلب إيضاح من الشركة ويقدم هذا الطلب كتابة خالل يومى عمل من تاريخ تسةلمه هةذا اإلخطةار بعةد سةداد
المصاريف المقررة للنظر فى هذا الطلب وإذا تقرر عدم صحة أى مبل وارد ب حدى الفواتير يتم تسويته فى
الفاتورة الالحقة مع رد المصاريف السابق سدادها.
على المشترك القيام بسداد قيمة الفاتورة فور إستالمها إما نقدا ً أو بأي وسيلة أخرى تتيحها الشركة.
ويستحق عائد تأخير علةى قيمةة الفةاتورة فةور إسةتالمها يحسةب مةن تةاريخ إسةتحقاق الفةاتورة ،بسةعر الفائةدة
المقررة مةن البنةك المركةزى يةوم اإلسةتحقاق ويضةاف إلةى قيمةة الفةاتورة ،وللشةركة اتخةاذ كافةة اإلجةراءات
القانونية الالزمة للحصول على مستحقاتها باإلضافة إلةى حةق الشةركة فةى قطةع التيةار عةن المشةترك وفسةخ
العقد وذلك فى حالة عدم اإلستجابة إلنذارين متتاليين خالل شهر من تاريخ استحقاق الفاتورة.
وفي حالة توريد الطاقة الكهربائية بنظام العدادات مسبقة الدفع يتم إعفاء المشترك من سداد تأمين اإلستهالك
المشار إليه في البند السابع وتسدد قيمة الطاقة الكهربائية التي سيتم إستهالكها من قبةل المشةترك عةن طريةق
قيامه بشحن الكارت من مراكز الشحن التي توفرها الشركة طبقةا ً للنظةام المتبةع فيهةا ،علةى أن تقةوم الشةركة
ب عطاء المشترك إيصاالً بالمبل الذي تم شحن الكارت به.

البند التاسع:
في حالة انقطاع التغذية الكهربائية عن المشترك كليا ً أو تخفيضها ألسباب ميةر متوقعةة خارجةة عةن
إرادة الشركة (الظروف الطارئة) فليس له الحق في الرجوع عليها بأية تعويضات.

البند العاشر:
فةةي حالةةة قيةةام المشةةترك ب مةةداد الطاقةةة الكهربائيةةة إلةةى ميةةر األمةةاكن المتعاقةةد عليهةةا أو إلةةى الغيةةر أو
الحصول عليها بطرق مير مشروعة تطبق عليةه أحكةام الالئحةة التجاريةة والقواعةد المنظمةة لةذلك الصةادرة
عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،ويكون للشةركة الحةق فةي فصةل التغذيةة ورفةع العةدادات
بغيةةر إنةةذار أو أي إجةةراء قةةانوني أخةةر وفسةةخ العقةةد ،وال تعةةاد التغذيةةة إال بعقةةد جديةةد وبعةةد سةةداد مسةةتحقات
الشركة.
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البند الحادي عشر:
يقر المشترك بمسئوليته الكاملة عن صحة البيانات الخاصة به الواردة بصدر هذا العقد وبأن الشركة
لن تكون بأي حال من األحوال طرفا ً في أي نةزاع ينشةأ بينةه وبةين الغيةر حةول المكةان المتعاقةد علةى توريةد
التغذية الكهربائية إليه.
ويتعهد المشترك ب خطار الشركة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصةول بةأي تغييةر يطةرأ علةى هةذ البيانةات
وذلك خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير ،كما يتعهد المشترك بأن يقدم للشركة المستندات
التي تؤيد صحة ما ورد في البيانات الخاصة به وما يطرأ عليها من تغيير وذلك خالل مدة أقصاها شهر من
تاريخ طلبها منه ،وفي حالة إخالله بذلك يكون للشركة الحق في فصل التغذية عنه دون حاجة إلى أي إجراء
آخر.

البند الثاني عشر:
تسةةري علةةى المشةةترك أحكةةام الالئحةةة التجاريةةة للشةةركة وكةةذا القواعةةد المنظمةة الصةةادرة عةةن جهةةاز
تنظةيم مرفةةق الكهربةاء وحمايةةة المسةةتهلك كمةا تسةةرى عليةةه كافةة اللةةوائا والقةةرارات التنفيذيةة السةةارية وقةةت
التوقيةةع والتةةي تصةةدر فةةي المسةةتقبل مةةن الجهةةاز وكةةذا أي تعةةديل يطةةرأ علةةي أي منهةةا ،علةةى أن يخطةةر بهةةا
المشترك بالطرق المتاحة لإلخطار أو اإلعالن ،ويقوم النشر في الوقائع المصرية مقام اإلخطار أو اإلعالن.

البند الثالث عشر:
أى نزاع ينشأ بين الطرفين حول تطبيق العقد أو تفسير أى بنةد مةن بنةود أو اإلخةالل بةأى التزامةات
تعاقدية يتم حله بالطرق الودية بين الطرفين أوالً ،فة ن تعةذر ذلةك فيعةرن النةزاع علةى جهةاز تنظةيم مرفةق
الكهرباء وحماية المستهلك للعمل على حله وفقا ً للقواعد المقررة.

البند الرابع عشر:
ترسل كافة المكاتبات واإلخطارات على العنوان المبين بصةدر هةذا العقةد لكةل مةن الطةرفين وتصةبا
منتجة ألثارها فى حالة التسليم باليد أو بالبريد المسجل بعلم الوصول ،كمةا يلتةزم طرفةا العقةد باإلخطةار بةأى
تغيير يطرأ على العنوان المبين بصدر هذا العقد خالل شهر وإال اعتبةرت كافةة المراسةالت التةى تمةت علةى
العنوان القديم صحيحة ومنتجة ألثارها القانونية.

البند الخامس عشر:
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضا .
الشركة

توقيع المشترك (أو وكيله)

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

..........................
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إرشادات عامة
أوالً-:
يجوز للمشترك طلب تعديل العقد لقدرة أكبر من المتعاقد عليها أو لتغيير نوع اإلستخدام فيستبدل
بهذا العقد عقد آخر يتناسب مع أحماله وطبيعة إستخداماته ،وتسري أحكام العقد الجديةد مةن تةاريخ طلبةه
بعد أن تتحقق الشركة من ارتفاع أحمال المشترك إلى القدر الةذى طلبةه أو تغييةر نةوع اإلسةتخدام ،وبعةد
سداد تكاليف القدرة الزائدة ،وتركيب عداد يتناسب مةع هةذ األحمةال الجديةدة وإسةتيفاء مسةتندات تعةديل
نوع اإلستخدام إذا لزم األمر.
ثانياً-:
ال يتم التعاقد على تركيب العدادات بالوحدات السكنية المطلوب توصيل التيار الكهربائي لها إال
بعد سداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للعقار وذلك طبقا ً للقواعد الواردة بدليل توصيل
التغذية الكهربائية للمنشأت السكنية والقرارات الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية
المستهلك في هذا الشأن.
ثالثاً-:
بالنسبة للعدادات سابقة الدفع يكون المشترك مسئوالً عمةا ينةته مةن أضةرار نتيجةة فصةل التغذيةة
الكهربائية عن المكان المركب به العداد في حالة عدم قيامه بشحن الكارت قبل نفةاذ الرصةيد اإلحتيةاطي،
وال يجوز له الرجوع على الشركة بأي تعوين ،وتقوم الشركة ب صدار بةدل فاقةد لكةارت الشةحن إذا فقةد
أو تلف بعد قيام المشترك بسداد الرسوم المقررة ،وفي حالة حةدوث تالعةب بفةتا مطةاء العةداد أو مطةاء
علبة التوصيل يتم فصل التيار وال يعاد إال عن طريق الشركة وبعد إجراء التسويات الالزمة طبقا ً ألحكام
الالئحة التجارية.
وإذا زاد الحمل لدى المشترك عن التيار المبرمه عليةه العةداد سةوف تظهةر رسةالة (زيةادة حمةل) علةى
الشاشة ويفصل التيار عن العداد ثم يعود التيار أوتوماتيكيا ً لعدة مرات في نفس اليوم إلى أن ينقطع نهائيا ً
ب سةةتمرار زيةةادة الحمةةل ويجةةب علةةى المشةةترك التوجةةه إلةةى الشةةركة لطلةةب زيةةادة القةةدرة وإعةةادة التيةةار
الكهربائي.
رابعاً-:
يحق للمشةترك المتعاقةد مةع مةرخو لةه بةالتوزيع فةي نطةاق جغرافةي محةدد التعاقةد علةى توريةد
الطاقة الكهربائية مع أي من المرخو لهم ببيع الطاقة الكهربائية مع اإللتزام بدفع مقابل إستخدام شبكات
التوزيةةع الةةذي يقةةر جهةةاز تنظةةيم مرفةةق الكهربةةاء وحمايةةة المسةةتهلك فةةي حالةةة مطالبتةةه بةةه ،وذلةةك طبقةا ً
للقواعد التي يصدرها الجهاز في هذا الشآن حسب الحال.
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وزارة الكهرباء والطاقة
الشركة القابضة لكهرباء مصر
شركة ..........................لتوزيع كهرباء
ترخيص رقم.............................. :

طلب رقم ........................ :
عقد رقم ......................... :
كشك رقم......................... :
لوحة رقم........................ :
الرمز............................. :

قطاع الشئون التجارية
إدارة ................................ :

عقد توريد الطاقة الكهربائية للمحالت التجارية
أوالً :بيانات تمأل بمعرفة المشترك أو وكيله:
اسم المشترك...........................................................................................:
بطاقة رقم قومى  ..................... :صادرة بتاريخ . 0222/.........:
اسم وكيل المشترك.....................................................................................:
بطاقة رقم قومى ..................... :صادرة بتاريخ . 0222/....... :
توكيل رقم...............................:صادر من......................بتاريخ.022...../...../......
صفة المشترك بالنسبة للمكان المتعاقد عليه ( :مالك /مستأجر) تحدد كتابة............................:
اسم المالك  /المستأجر  .......................... :تاريخ عقداإليجار أو الملكية .................... :
عنوان المكان المتعاقد على تغذيته بالكهرباء...........................................................:
وصف المكان المتعاقد على تغذيته بالكهرباء...........................................................:
الطابق...........................:مساحته...................:رقم التليفون...............................
 سجل تجاري رقم......................-:صادر من....................:بتاريخ.....................: بطاقة ضريبية رقم....................-:صادرة من..................:بتاريخ.......................:(وفي حالة عدم تقديم المشترك أي منهما يوقع على إقرار بأنه جاري إستخراجهما).
عنوان المراسلة ..........................................:رقم التليفون................................
قوة العداد المطلوب....................:أمبير.................فولت ،مكان تركيب العداد............
هل يوجد عداد حاليا ً  ............................. :بأسم.................................... :

ثانيا ً :بيانات تمأل بمعرفة االشتراكات بشركة التوزيع:
تكلفة توصيل التغذية الكهربائية المسددة  -بالنسبة للمشتركين الذين يتعاقدون ألول مرة............:
رقم المقايسة..................../بتاريخ................إدارة ..............................
(القدرة التعاقدية أو قوة العداد المصرح به آحادي /ثالثي.............أمبير....................فولت
رقم إيصال السداد  ..................... :تاريخه .022....../......./........ :

ثالثا ً :التأمينات المسددة:
قرش

جنيه

رقم إيصال التأمين...................... :قيمة التأمين...............تاريخ السداد 022 / /
حررت البيانات بمعرفتي ،االسم............................:التوقيع................................
روجع وتم التوريد /مراجعة اإليرادات ،االسم.......................التوقيع......................
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إنه في يوم ................. :الموافق.022...../......./......
تم االتفاق بين كل من :
أوالً :شركة .......................لتوزيع الكهرباء.
ويعبر عنها في هذا العقد بكلمة (الشركة)
(طرف أول)
ثانيا ً :السيد /السادة................................................................................................
(طرف ثان)
ويعبر عنه /عنهم في هذا العقد بكلمة (المشترك)

على ما يأتي
البند األول:
تعتبر بيانات المشترك المذكورة أعالة جز ًء ال يتجزء من هذا العقد ومكمالً له.
البند الثاني:
تقوم الشركة في ظروف التشغيل العاديةة بتوريةد الطاقةة الكهربائيةة بالقةدرة المتعاقةد عليهةا للمشةترك
بواسةةةةطة تيةةةةار كهربةةةةائي متةةةةردد أحةةةةادي الوجةةةةه  /ذي ثالثةةةةة أوجةةةةه بتةةةةردد  02هرتةةةةز ،وعلةةةةى جهةةةةد
اسمي....................فولت  ،وطبقةا ً للمعةايير العامةة لجةودة التغذيةة الكهربائيةة وفقةا ً للقواعةد المنظمةة لةذلك
الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

البند الثالث:
تسري أحكام هذا العقد إعتبارا ً من تاريخ ...../.../...فيما عدا بنةود الخاصةة بالمحاسةبة فتسةري مةن
تاريخ إطالق التيار لدى المشترك ،ويظل العقد ساريا ً لمدة سنة من تةاريخ توقيةع العقةد أو حتةى  30/13مةن
سنة التعاقد ويجدد تلقائيةاً ،وللمشةترك طلةب إنهائةه باسةتيفاء النمةوذص المخصةو لةذلك وتقديمةه للشةركة قبةل
التاريخ الذي يحدد إلنهاء العقد بسبعة أيام على األقل.

البند الرابع:
يتعةةين أن تكةةون التوصةةيالت الفنيةةة المركبةةة داخةةل العقةةار مطابقةةة لنصةةول الفنيةةة التةةي تكفةةل حمايةةة
منشآت شبكات التوزيع وإستمرار تغذية هذ المهمات ولوحات التوزيع والدوائر بالكهرباء.
إذا تبين عند تركيب العدادات ضةرورة إجةراء تعةديالت بالتوصةيالت القائمةة أو تركيةب أيةة مهمةات
يلتزم المشترك بسداد التكاليف وذلك قبل تركيب العدادات.

البند الخامس:
تقةةوم الشةةركة علةةى نفقةةة المشةةترك بتركيةةب العةةدادات واألجهةةزة الالزمةةة لتسةةجيل الطاقةةة الكهربائيةةة
المسةتهلكة بالوحةةدة التجاريةة المحةةددة بصةدر هةةذا العقةةد بعةد سةةداد التكةاليف المقةةررة ،ويةتم معةةايرة العةةدادات
وأجهزة القياس وختمها بصفة دورية كل عام بمعرفة الشركة.
ويكون المشترك مسئوالً عن العدادات واألجهةزة ومةا قةد ينةته عنهةا مةن أضةرار لةه أو للغيةر وعليةه
حمايتها وتأمينها ،وال يجوز له أن يجرى أى تعديل فى مكان العداد أو صندوق المصهرات وعليه أن يطلةب
من الشركة القيام بذلك على نفقته الخاصة.
وإذا حدث أى فقد أو تلف للعدادات أو ألجهزة القيةاس أو حةدث خلةل أو توقةف عةن التسةجيل بسةبب كسةر أو
حريةةق أو إهمةةال ميةةر متعمةةد مةةن المشةةترك يلتةةزم بسةةداد قيمةةة اإلصةةالح أو اإلسةةتبدال التةةى تقةةدرها الشةةركة
باإلضافة إلى حساب قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف أو التوقف وفقا ً ألحكام الالئحة التجارية والقواعةد
المنظمة لذلك الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
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البند السادس:
يلتزم المشترك بتمكين مندوبي الشركة من تركيب العدادات واألجهزة الالزمة ومعايرتهةا كلمةا رأت
الشركة حاجة لذلك.
والشركة مير مسئولة عةن عةدم تركيةب العةدادات واألجهةزة فةي حالةة عةدم صةحة البيانةات الخاصةة
بالمشترك الواردة بصدر هذا العقد أو إذا كان المكان مغلقا ً أو لوجود موانع ترجع إلى المشترك.

البند السابع:
ال يجوز توريد الكهرباء للمشترك قبل توقيع هذا العقد ،وسداد تأمين إستهالك (يعادل قيمة إسةتهالكه
التقديري لمدة شهرين) يحصل منه عند التعاقد وقبل إطالق التيار الكهربائي وهذا التأمين ميةر قابةل للتحويةل
وال يستحق عليه عائد وال يتم رد إال في حالة إنهاء العقد وبعد خصم ما قد يكون مستحقا ً للشركة.
ويتم حساب قيمة الطاقة الكهربائية الموردة بموجب هذا العقد طبقا ً لتعريفة بيع الطاقة الكهربائية السةارية فةي
تاريخ التعاقد ،ويسري على المشترك أي تعديل في هةذ التعريفةة يصةدر مةن السةلطة المختصةة بعةد إخطةار
بالطرق المتاحة لإلخطار أو اإلعالن ،ويقوم النشر في الوقائع المصرية مقام اإلخطار أو اإلعالن.
كما يتم تحميله بقيمة الرسوم والدمغات المقررة قانونا ً للجهات المختصة

البند الثامن:
تقةةوم الشةةركة ب صةةدار فةةاتورة شةةهرية بقيمةةة الطاقةةة الكهربائيةةة المسةةجلة بالعةةدادات وتسةةليم إخطةةار
سدادها للمشترك والذى يكون له الحق فةى مراجعتهةا وفةى حالةة عةدم موافقتةه علةى المبلة المحةدد يجةوز لةه
طلب إيضاح من الشركة ويقدم هذا الطلب كتابة خالل يومى عمل من تاريخ تسةلمه هةذا اإلخطةار بعةد سةداد
المصاريف المقررة للنظر فى هذا الطلب وإذا تقرر عدم صحة أى مبل وارد ب حدى الفواتير يتم تسويته فى
الفاتورة الالحقة مع رد المصاريف السابق سدادها.
على المشترك القيام بسداد قيمة الفاتورة فور إستالمها إما نقدا ً أو بأي وسيلة أخرى تتيحها الشركة.
ويستحق عائد تأخير علةى قيمةة الفةاتورة فةور إسةتالمها يحسةب مةن تةاريخ إسةتحقاق الفةاتورة ،بسةعر الفائةدة
المقررة مةن البنةك المركةزى يةوم اإلسةتحقاق ويضةاف إلةى قيمةة الفةاتورة ،وللشةركة اتخةاذ كافةة اإلجةراءات
القانونية الالزمة للحصول على مستحقاتها باإلضافة إلةى حةق الشةركة فةى قطةع التيةار عةن المشةترك وفسةخ
العقد وذلك فى حالة عدم اإلستجابة إلنذارين متتاليين خالل شهر من تاريخ استحقاق الفاتورة.
وفي حالة توريد الطاقة الكهربائية بنظام العدادات مسبقة الدفع يتم إعفاء المشترك من سداد تأمين اإلستهالك
المشار إليه في البند السابع وتسدد قيمة الطاقة الكهربائية التي سيتم إستهالكها من قبةل المشةترك عةن طريةق
قيامه بشحن الكارت من مراكز الشحن التي توفرها الشركة طبقةا ً للنظةام المتبةع فيهةا ،علةى أن تقةوم الشةركة
ب عطاء المشترك إيصاالً بالمبل الذي تم شحن الكارت به.

البند التاسع:
في حالة انقطاع التغذية الكهربائية عن المشترك كليا ً أو تخفيضها ألسباب ميةر متوقعةة خارجةة عةن
إرادة الشركة (الظروف الطارئة) فليس له الحق في الرجوع عليها بأية تعويضات.

البند العاشر:
فةةي حالةةة قيةةام المشةةترك ب مةةداد الطاقةةة الكهربائيةةة إلةةى ميةةر األمةةاكن المتعاقةةد عليهةةا أو إلةةى الغيةةر أو
الحصول عليها بطرق مير مشروعة تطبق عليةه أحكةام الالئحةة التجاريةة والقواعةد المنظمةة لةذلك الصةادرة
عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،ويكون للشةركة الحةق فةي فصةل التغذيةة ورفةع العةدادات
بغيةةر إنةةذار أو أي إجةةراء قةةانوني أخةةر وفسةةخ العق ةد ،وال تعةةاد التغذيةةة إال بعقةةد جديةةد وبعةةد سةةداد مسةةتحقات
الشركة.
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البند الحادي عشر:
يقر المشترك بمسئوليته الكاملة عن صحة البيانات الخاصة به الواردة بصدر هذا العقد وبأن الشركة
لن تكون بأي حال من األحوال طرفا ً في أي نةزاع ينشةأ بينةه وبةين الغيةر حةول المكةان المتعاقةد علةى توريةد
التغذية الكهربائية إليه.
ويتعهد المشترك ب خطار الشركة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصةول بةأي تغييةر يطةرأ علةى هةذ البيانةات
وذلك خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير ،كما يتعهد المشترك بأن يقدم للشركة المستندات
التي تؤيد صحة ما ورد في البيانات الخاصة به وما يطرأ عليها من تغيير وذلك خالل مدة أقصاها شهر من
تاريخ طلبها منه ،وفي حالة إخالله بذلك يكون للشركة الحق في فصل التغذية عنه دون حاجة إلى أي إجراء
آخر.

البند الثاني عشر:
تسةةري علةةى المشةةترك أحكةةام الالئحةةة التجاريةةة للشةةركة وكةةذا القواعةةد المنظمةةة الصةةادرة عةةن جهةةاز
تنظةيم مرفةةق الكهربةاء وحمايةةة المسةةتهلك كمةا تسةةرى عليةةه كافةة اللةةوائا والقةةرارات التنفيذيةة السةةارية وقةةت
التوقيةةع والتةةي تصةةدر فةةي المسةةتقبل مةةن الجهةةاز وكةةذا أي تعةةديل يطةةرأ علةةي أي منهةةا ،علةةى أن يخطةةر بهةةا
المشترك بالطرق المتاحة لإلخطار أو اإلعالن ،ويقوم النشر في الوقائع المصرية مقام اإلخطار أو اإلعالن.

البند الثالث عشر:
أى نزاع ينشأ بين الطرفين حول تطبيق العقد أو تفسير أى بنةد مةن بنةود أو اإلخةالل بةأى التزامةات
تعاقدية يتم حله بالطرق الودية بين الطرفين أوالً ،فة ن تعةذر ذلةك فيعةرن النةزاع علةى جهةاز تنظةيم مرفةق
الكهرباء وحماية المستهلك للعمل على حله وفقا ً للقواعد المقررة.

البند الرابع عشر:
ترسل كافة المكاتبات واإلخطارات على العنوان المبين بصةدر هةذا العقةد لكةل مةن الطةرفين وتصةبا
منتجة ألثارها فى حالة التسليم باليد أو بالبريد المسجل بعلم الوصول ،كمةا يلتةزم طرفةا العقةد باإلخطةار بةأى
تغيير يطرأ على العنوان المبين بصدر هذا العقد خالل شهر وإال اعتبةرت كافةة المراسةالت التةى تمةت علةى
العنوان القديم صحيحة ومنتجة ألثارها القانونية.

البند الخامس عشر:
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضا .
الشركة

توقيع المشترك (أو وكيله)

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

..........................
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إرشادات عامة
أوالً-:
يجوز للمشترك طلب تعديل العقد لقدرة أكبر من المتعاقد عليها أو لتغيير نوع اإلستخدام فيستبدل
بهذا العقد عقد آخر يتناسب مع أحماله وطبيعة إستخداماته ،وتسري أحكام العقد الجديةد مةن تةاريخ طلبةه
بعد أن تتحقق الشركة من ارتفاع أحمال المشترك إلى القدر الةذى طلبةه أو تغييةر نةوع اإلسةتخدام ،وبعةد
سداد تكاليف القدرة الزائدة ،وتركيب عداد يتناسب مةع هةذ األحمةال الجديةدة وإسةتيفاء مسةتندات تعةديل
نوع اإلستخدام إذا لزم األمر.
ثانياً-:
ال يتم التعاقد على تركيب العدادات بالوحدات التجارية المطلوب توصيل التيار الكهربائي لها إال
بعد سداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للعقار وذلك طبقا ً للقواعد الواردة بدليل توصيل
التغذية الكهربائية للمنشأت السكنية والقرارات الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية
المستهلك في هذا الشأن.
ثالثاً-:
بالنسبة للعدادات سابقة الدفع يكون المشترك مسئوالً عمةا ينةته مةن أضةرار نتيجةة فصةل التغذيةة
الكهربائية عن المكان المركب به العداد في حالة عدم قيامه بشحن الكارت قبل نفةاذ الرصةيد اإلحتيةاطي،
وال يجوز له الرجوع على الشركة بأي تعوين ،وتقوم الشركة ب صدار بةدل فاقةد لكةارت الشةحن إذا فقةد
أو تلف بعد قيام المشترك بسداد الرسوم المقررة ،وفي حالة حةدوث تالعةب بفةتا مطةاء العةداد أو مطةاء
علبة التوصيل يتم فصل التيار وال يعاد إال عن طريق الشركة وبعد إجراء التسويات الالزمة طبقا ً ألحكام
الالئحة التجارية.
وإذا زاد الحمل لدى المشترك عن التيار المبرمه عليةه العةداد سةوف تظهةر رسةالة (زيةادة حمةل) علةى
الشاشة ويفصل التيار عن العداد ثم يعود التيار أوتوماتيكيا ً لعدة مرات في نفس اليوم إلى أن ينقطع نهائيا ً
ب سةةتمرار زيةةادة الحمةةل ويجةةب علةةى المشةةترك التوجةةه إلةةى الشةةركة لطلةةب زيةةادة القةةدرة وإعةةادة التيةةار
الكهربائي.
رابعاً-:
يحق للمشةترك المتعاقةد مةع مةرخو لةه بةالتوزيع فةي نطةاق جغرافةي محةدد التعاقةد علةى توريةد
الطاقة الكهربائية مع أي من المرخو لهم ببيع الطاقة الكهربائية مع اإللتزام بدفع مقابل إستخدام شبكات
التوزيةةع الةةذي يقةةر جهةةاز تنظةةيم مرفةةق الكهربةةاء وحمايةةة المسةةتهلك فةةي حالةةة مطالبتةةه بةةه ،وذلةةك طبقةا ً
للقواعد التي يصدرها الجهاز في هذا الشآن حسب الحال.
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