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ل  الباُب األوَّ

 تـعـاريـف

 

 :المعنى الوارد جانب كل منها الُمبَيَّنَة أدناه أَْينَما َوَرَدْت في هذا النظام والكلمات لعبارات يُْقَصُد با 1 المادة

 

  .2010لعام  32قانون الكهرباء رقم  :القانون -

 2011لعام  355المرسوم  المرسوم -

 .وزارة الكهرباء :الوزارة -

 .وزير الكهرباء :الوزير -

ة لنقل الكهرباءالُمَؤسََّسة الع : المؤسسة  -  .طبقاً ألحكام المرسوم امَّ

 .مجلس إدارة المؤسسة العامة لنقل الكهرباء :              مجلس اإلدارة  -

ة لتوليد الكهرباء :مؤسسة التوليد -   .طبقاً ألحكام المرسوم الُمَؤسََّسة العامَّ

ة لتوزيع  :مؤسسة التوزيع -  .كام المرسومطبقاً ألح الكهرباءالُمَؤسََّسة العامَّ

 .الشَّركة العامة لكهرباء المحافظة :ركة كهرباء المحافظةش -

 .الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية :ركة التوليدش -

 .المنشأة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية :منشأة  التوليد -

 

محط�ات التحوي�ل وخط�وط الشبكة الكهربائية الت�ي تعم�ل عل�ى الت�وتر الع�الي بم�ا فيه�ا  :شبكة النقل -

 .والمتمماتو األمراس والكابالت والعوازل براج األالنقل و

الخطوطُ الهوائيَّةُ أو األرضيَّةُ الَّتي يجري بواس�طَتِها نق�ل الكهرب�اء عل�ى الت�وتر الع�الي  :خطوطُ النقل -

من محط�ات التولي�د إل�ى محط�ات التحوي�ل وب�ين محط�ات التحوي�ل العام�ة والمش�تركة 

 .والخاصة

 .المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق :الشبكة الكهربائية -

القواعد المعتمدة من قبل الوزارة إلنشاء وتشغيل شبكة النق�ل وتش�مل جمي�ع المتطلب�ات  :قواعد شبكة النقل -

 .يانتهاصوتشغيلها وواستثمارها الفنية المتعلقة بالربط مع شبكة النقل 

وتش��مل األراض��ي  أكث��ر أومكون��ة م��ن مجموع��ة تولي��د  النت��اج الكهرب��اء محط��ةأي  :محطة التوليد -

 .واألبنية واإلنشاءات والتجهيزات والمعدات المستعملة لهذا الغرض

 .متوسط أوالمحطة التي يتم فيها تحويل الكهرباء من توتر عال إلى توتر عال آخر  :محطة التحويل -
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محطات التولي�د أو محط�ات التحوي�ل أو ش�بكة النق�ل أو ش�بكة التوزي�ع بم�ا فيه�ا المع�دات  :لكهربائيةالمنشآت ا -

 .واألجهزة

 . لمؤسسة العامة لنقل الكهرباءفي ا الكهرباءاستثمار نظام  :نظام االستثمار -

كهرب��اء عل��ى ال��ذي يس��تجر ال أو خلف��اؤه الق��انونيين )االعتب��اري أوالطبيع��ي (الش��خص  : المشترك الرئيسي -

بموجب مقاولة اشتراك تبرمها مؤسس�ة  التوتر العالي مباشرة من شبكة النقل أو عبرها

 .النقل معه

يتض��من تحدي��د  و ،عل��ى الت��وتر الع��الي  مؤسس��ة و طال��ب اإلش��تراكالعق��د يب��رم ب��ين :             عق��د التزوي��د   -

  .إلتزامات كل طرف

 .تتضمن التزامات كل طرف  و المشترك الرئيسي مؤسسة وال التي تبرم بينلَة ُمقَاْوَ ال          : مقاولة اإلشتراك -

 .الطَّاقة الكهربائيَّة :الكهرباء -

 .كيلو فولت 24التوتر االسمي بين طورين الذي يزيد على  : التوتر العالي -

 .التَّيار الكهربائي :التَّيار -

 .ب، وتقاس بواحدة الفولت أمبير أو مضاعفاتهاجداء التوتر بالتيار المتناو :االستطاعة الظاهرية -

، وتق�اس بواح��دة ال��واط أو جي�ب زاوي��ة الط�ور بينهم��ا تج�داء الت��وتر بالتي�ار المتن��اوب ب :ةياالستطاعة الفعل -

 .مضاعفاتها

جداء التوتر بالتيار المتناوب بجيب زاوية الطور بينهما، وتق�اس بواح�دة الفول�ت أمبي�ر  :االستطاعة الردية -

 .أو مضاعفاتها ردي

فول�ت لكيل�و اوتقاس بواح�دة  ،بالنسبة للزمنالظاهرية مجموع االستطاعات اللحظية   :الطَّاقة الكهربائية الظاهريَّة -

 .أو مضاعفاتها يأمبير ساع

 يعس�اواط لكيل�و وتقاس بواح�دة ا ،بالنسبة للزمنالفعلية مجموع االستطاعات اللحظية  :الفعليَّة الكهربائية الطَّاقة -

 .أو مضاعفاتها

يَّة الكهربائية الطَّاقة - دِّ فول�ت آمبي�ر لكيل�و اوتقاس بواحدة  ،بالنسبة للزمنالردية مجموع االستطاعات اللحظية  :الرَّ

 .أو مضاعفاتها يساعردي 

ن��ٍة إل��ى الطَّاق��ة نس��بة الطَّاق��ة الكهربائي��ة الفعليَّ��ة الُمْس��تَْهلََكة خ��الَل فت��رٍة زمنيَّ��ٍة معيَّ  :الوس��طي عام��ل االس��تطاعة -

 .الكهربائية الظاهريَّة الُمْستَْهلََكة خالَل نفِس الفترة

 :خالل فترة زمنية المستهلكة )الرديةو/ أوالفعلية (ئية الكهربا الطاقة تسجيل كميةنظام  :نظام عد الكهرباء -

                  ويش�����������������مل  )ك ف 400 – ف.ك 230 –ف .ك 66 –عل����������������ى الت�����������������وترات -

 .)الالزمة والمتممات -التوترمحوالت  -محوالت التيار  - اتالعداد(
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الطاق�ة الشمس�ية وطاق��ة  ذل�ك بم�ا ف��يطاق�ات المص�ادر الطبيعي�ة غي��ر القابل�ة للنض�وب  :الطاقات المتجددة -

 .الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية

المنش�آت  وأالشركات  وأات الهيئات العامة أو المؤسس وأاالدارات  وأاحدى الوزارات  :الجهة العامة -

 .العامة أو احدى وحدات االدارة المحلية أو احدى جهات القطاع العام األخرى

، وله�ا شخص�ية )المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدي�ة(احدى وحدات االدارة المحلية  :الوحدة االدارية -

 .اعتبارية

 المس�جلة بع�دادقيم�ة الكهرب�اء كمي�ة و هفي� ب�ينمؤسس�ة ك�ل دورة ماليص�در ع�ن  مستند :الفاتورة -

 .اضافة الى الرسوم المقررة وفق القوانين واألنظمة النافذةالمشترك الرئيسي 

 :الفترة الزمنية الصدار الفاتورة وهي:  الدورة -

  )ك ف 66ك ف أو  230ك ف أو  400(على التوتر العالي لالشتراك  شهر -

-------------------------------------------- 
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 الـباب الثانـي

 ستثماراال نظام موضوع
 

 :بالمهام التالية  المؤسسةتقوم  2 المادة

 نقل الكهرباء عبر شبكة النقل. 

 شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة و من المرخص لهم بالتوليد. 

  إلى مؤسسة التوزيعالكهرباء بيع. 

  مشتركين الرئيسيين وفقاً للشروط المبينة في هذا النظامالكهرباء إلى البيع تزويد و. 

  19/تبادل الكهرباء مع الدول األخرى طبقاً ألحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم/                     

 .و اإلتفاقيات التي تتم بهذا الشأن1993لعام 

 لربطتنظيم بيع و شراء و تبادل الكهرباء على شبكات ا. 

  واألنظمة المتعلقة به حكام القانونأنقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدالت تحدد وفق.  

 

،و الجهات  والمشترك الرئيسي و طالب االشتراك المؤسسةتحديد العالقة بين هي  الغاية من نظام االستثمار  3 المادة

 .  و نقلها عبر شبكة النقل الكهرباءب التزويدفيما يخص العامة و الخاصة 

 

في %  1.25 ± ،هـرتز) 50( إسمي طـور وبترددالعلى شكـِل تيـاٍر متناوٍب ثُالثِـيِّ  الكهرباءنقل يجري  4 المادة

ُد التَّوتر في األحوال الطارئة ، ± 2.5 % و  الشبكة الكهربائيةاألحوال الطبيعية لعمل  في شبكة االسمي ويَُحدَّ

 . ك ف 66وك ف  230وك ف  400   :بالقيم التالية  بين طورين للتَّوتر العالـي النقل

 :االسمي هو التَّوتر االنزياح الَمْسُمْوِح به عنإِنَّ 

 .ك ف 400للتَّوتر العالي  %)10-(،)5%+(

 .ك ف 230 للتَّوتر العالي %)10-(،%)6,5(+

  .ك ف 66للتَّوتر العالي   )±10%(

 

-------------------------------------------- 
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 الباب الثالث

 ئيةالكهربا منشآتالإقامة 

 

للمشترك الرئيسي اس�تعمال الكهرب�اء وف�ق يحق و، المؤسسةالمرتبطة بشبكة النقل إلى  النقل خطوطتعود ملكية   5 المادة

 . المؤسسةالتي تبرمها  عقد التزويد ومقاولة االشتراك

 

 :يتطلبها تحقيق أهدافها في الحدود التي لمؤسسةليحق  وفقاً ألحكام القانون 6 المادة

 .لنفع العام وفق أحكام قانون االستمالك النافذالتملك ل - أ

 :االستفادة من الحقوق اآلتية  - ب

 .المرور في أراضي الغير غير المنظمة -1

الغير غير المنظمة  أراضيفي  النقل  خطوط مراس والكابالت وتمديدوضع األعمدة واألبراج واأل -2

 .وغير المرخصة

 .لضرورةقطع األشجار أو األغصان التي تعترض شبكاتها عند ا -3

 .شغال المؤقت ألراضي الغير للمدة التي يتطلبها تنفيذ المشروعاإل -4

 .في أمالك الغير غير المنظمة نفاقاألإنشاء  -5

الطرق وحرم السكك الحديدية  ضمن حرم النقلمراس والكابالت وتمديد خطوط وضع األعمدة واألبراج واأل -ج

وفي البحر وفوق وتحت الطرق والجسور والسكك الحديدية وحرم األنهار والبحيرات والوديان والمجاري المائية 

نهار والبحيرات والوديان والمجاري المائية وإنشاء األنفاق والمرور في األنفاق القائمة باستثناء المواقع واأل

 .ضريبة أورسم  أواألثرية وذلك دون بدل 

 .لخطوط النقل المعتمدة  ماناألفي معرض تطبيق أحكام هذه المادة بتوفير مسافات  المؤسسة تلتزم -د

 

  :وفقاً ألحكام القانون    7 المادة

نشاء المناطق السكنية أثناء إتلتزم الوحدات اإلدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية ب-أ

ماكن لمحطات التحويل ضمن أتخصيص ل المؤسسةبالتنسيق مع ، إعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية

 .لمخصصة للمشيدات واألمالك العامة واألمالك البلدية لتغذية تلك المناطق بالكهرباءالمساحات ا

تلتزم الوحدات اإلدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية  -ب

بهدف تحديد كيفية  قبل الترخيص المؤسسةم لها على قدَّ عرض المخططات الهندسية لألبنية والمنشآت التي تُ ب

 .تحويل دون بدل لمحطاتماكن أبالكهرباء والحاجة لتخصيص  المنشآتتزويد 

 -دون بدل -ماكن فيهاأراضي المعدة للبناء بتخصيص ي والمنشآت الكبيرة والمصانع واألصحاب المبانأيلتزم  -ج

 .حكام هذا النظامأذا اقتضت الحاجة لذلك وفق إلمحطات تحويل 

ثناء دراسة مسارات أات العالقة بالتنسيق فيما بينها ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة ذ ةالمؤسستلتزم -د

 .في المخططات التنظيمية ليتم لحظها هذه الخطوط لمسافات األمان  وتحديد حرم خطوط النقل 



 -8- 2013 نظام االستثمار

تحوي�ل العام�ة وفق�اً مؤسسة ، لتلبية الطلب على الكهرباء، وعلى نفقتها بإنشاء خط�وِط النق�ل ومحط�ات الالتقوم    8 المادة

  .الفنية المعتمدة لمواصفاتوا لشروطوا لألنظمة النافذة

 

�ابقة الطُُّرَق والمسالك والمراف�قعلى نفقتِها و المؤسسةتُِعْيُد    9 المادة ويج�وز  ،نتيج�ة تنفي�ذ مش�اريعها إل�ى أوض�اِعها السَّ

ه�ة ذاِت العالق��ة عل�ى أَْن تق��وَم ه�ذه األخي��رة بإع�ادة ال إل�ى حالتِه��ا  طُّ��ُرِق وال�ـمسالك والمراف��قله�ا االتف�اق م��ع الجِّ

 .ُمَؤسََّسةالة األولى على نفق

 

              أي جه���ة مب���رر م���ن طل��ببن���اًء عل���ى ش���بكة النق��ل بتع���ديل ف���ي ح��ال ت���وفر االمكاني���ات الفني��ة  المؤسس���ةتق��وم  10 المادة

والنفق�ات لش�روط ع�داد دف�اتر اإوالدراس�ة  أج�ورباس�تثناء التك�اليف كام�ل  وتتحمل هذه الجهة ،)عامة أو خاصة(

 .مؤسسةالتقع على عاتق  التي اإلدارية

 ق�دم الم�واد الالزم�ةتو أن /نفذ بع�ض أو ك�ل األعم�ال أوتأن  المؤسسةوموافقة  هذه الجهة بناًء على طلبويجوز 

 . لهذه الغاية المؤسسةويتم حسم قيمة المواد واألعمال المقدمة من الكشف الذي تعّده  للتعديل

 

طال�ب االش�تراك للتََّحقُّ�ِق م�ن مطابقته�ا  لمنش�أة الكهربائي�ة التجهي�زاتأَْن تقوَم بفحِص  رغبت إذا مؤسسةلل يجوز 11 المادة

�َدةِ  ع�ن  س�ؤوليةم أَيَّ  عل�ى المؤسس�ةبأَنَّ�ه ال يترت�ُب  ، علم�اً  وقب�ل تطبي�ق الت�وتر الكهرب�ائي للشروط الفَنِيَّ�ة الُمْعتَمَّ

 .عليها  عند وضع التوتر ى المنشأةعلأو  التجهيزات هذهاألضرار الَّتي قد تَْنتُُج عن 

-------------------------------------------- 
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 الـبـاب الـرابـع

 الكهرباء لـنق

 النقل ةشبك - الفصل األول

          نق��لمحط��ات تحوي��ل أخ��رى بواس��طة خط��وط  إل��ىم��ن محط��ات التولي��د أو محط��ات التحوي��ل ي��تم نق��ل الكهرب��اء  12 المادة

 .ك ف) 66 - 230- 400(

 :َصنَُّف محطات التَّحويل إلىتُ  13 المادة

 .تعود ملكيتها بالكامل للمؤسسة تحويل هي محطة : عامَّة تحويل ةمحط –أ

ة افرادية –ب  .لمشترك رئيسي باستطاعة محددةهي محطة تحويل :  محطة تحويل خاصَّ

ة جماعية –ج خصص كل مشترك ي ينرئيسي ينمشتركعدة ل خاصة تحويلهي محطة :  محطة تحويل خاصَّ

 .باستطاعة محددة منهم ئيسير

) لمشتركين/لمشترك(أكثر  بمحولة أومحددة تحويل عامة أضيف اليها استطاعة محطة هي :  محطة تحويل ُمْشتََرَكة –د

  .لمؤسسةلبمحولة أو أكثر  محددةرئيسيين، أو محطة تحويل خاصة أضيف اليها استطاعة 

كم�ا يج�وز له�ا تغيي�ر تص�نيف محط�ة  ،ط�ة تحوي�ل ُمْش�تََرَكةمؤسس�ة تغيي�ر تص�نيف محط�ة تحوي�ل عام�ة إل�ى محليج�وز ل 14 المادة

الرئيس��يين باالس��تطاعة ) المش��تركين/المش��ترك(إل��ى محط��ة تحوي��ل ُمْش��تََرَكة ش��ريطة الحف��اظ عل��ى حق��وقِ  تحوي��ل خاص��ة

 .الُمتََعاْقَِد عليها

تَمُّ وتَ� ،المؤسس�ةيَّ�ٍة ُمْس�بَقٍَة م�ـن من قِبَِل أَية ِجهَ�ٍة كان�ْت دون موافق�ٍة َخطِّ  أو خط نقل تحويل ةال يجوُز إنشاُء محط 15 المادة

 .المؤسسةلدى اإلنشاُء ُوْفَق النُّظُِم الَمْعُمْوِل بها الدراسة و

  تزويد المشترك الرئيسي بالكهرباء: الفصل الثاني

الواق�ع الفن�ي للش�بكة و ت�وفر االس�تطاعة  طالـبي االشـتراك بالكهرباء علـى التـوتر الع�الي حس�ب المؤسسةتزود  16 المادة

 :اآلتيوفق  الشروط واألُسس المحددة في هذا النظامو وقات المطلوبةالزمة في األال

 .ك ف 66على التوتر  م ف آ 40 حدها األعظمي باستطاعة  -

 .ك ف 230على التوتر  م ف آ 125 حدها األعظمي باستطاعة  -

 .فك  400على التوتر  م ف آ 125 تزيد عنباستطاعة  -

ِب االشتراك على تزويده باستطاعِة محددة بواسطة محطة تحويل خاصة أو وطال المؤسسةيجري االتفاُق بين  17 المادة

َدةٍ   .مشتركة وفقاً ألحكام الَعْقـٌد النموذِجـيٌّ لتزويـِد مشترك رئيسي باستطاعـٍة ُمَحدَّ

م�ن خ�الل إنش�اء خط�وِط نق�ل حس�ب اإلمكاني�ات الفني�ة طالب االشتراك بالكهرباء عل�ى الت�وتر الع�الي  المؤسسةتزود  18 المادة

، وتع�د الخط�وط المغذي�ة اتحطة تحوي�ل خاص�ة عل�ى نفقت�ه كم�ا يق�ع عل�ى عاتق�ه ت�أمين الموافق�ات الالزم�ة لمس�اروم

 .وعلى نفقة طالب االشتراك المؤسسةحق االرتفاق باسم  صكتمهيداً الستصدار المراسالت الالزمة  المؤسسة

ع الفني للشبكة و توفر االستطاعة الواقحسب  ك ف 66على التوتر االشتراك بالكهرباء  طالب المؤسسةتزود  19 المادة

/  66( به خاصةمحطة تحويل  بإنشاءآ .ف.م/ 40/ حدها األعظميباستطاعة الالزمة في األوقات المطلوبة 

  :ويستوفى منه اآلتي  ف ك) توتر ثانوي
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  .التكلفة الفعلية لمحطة التحويل الخاصة -

 .محطة التحويل الخاصةذية التي سيتم إنشاؤها لتغللخطوط / التكلفة الفعلية للخط  -

 .المغذيةمحطات التحويل / في محطة ف.ك 66خاليا / التكلفة الفعلية لخلية -

 . تكلفة نظام عد الكهرباء -

 /. 2/وفق الملحق رقم  شبكة النقلمساهمة بتكلفة  -

 .أجور الدراسة واعداد دفاتر الشروط والنفقات اإلدارية -

 .أجور االشراف على تنفيذ األعمال -

حتى الحد األعظمي طلب التوسع في االستطاعة المتعاقد عليها  ف .ك 66على التوتر  يمكن للمشترك الرئيسي 20 المادة

الواقع الفني للشبكة و توفر االستطاعة الالزمة في األوقات حسب  هبتلبية طلب المؤسسةتقوم و) م ف آ 40(

 :ويستوفى منه اآلتيالمطلوبة 

 محطات التحويل/ محطةبه و محطة التحويل الخاصة واد المضافة علىالتكاليف الفعلية للتجهيزات والم -

 .الخطوط المغذيةالمغذية و

 /.2/رقم وفق الملحق  االضافيةمحسوبة على أساس االستطاعة  شبكة النقلتكلفة مساهمة ب -

 .أجور الدراسة واعداد دفاتر الشروط والنفقات اإلدارية -

 .أجور االشراف على تنفيذ األعمال -

 ،حق اقتناء هذه التجهيزات إذا رغبت بذلك  فللمؤسسةي حال وجود تجهيزات مفكوكة صالحة لالستعمال ف

عن كل ) %5(بعد حسم  نسبة اهتالك قدرها  تاريخ وضع المحطة بالخدمةوفق أسعار مقابل تعويض يسدد إليه 

 من قيمتها،% 10له نسبة يعاد )  %90(ي حال تجاوزت نسبة االهتالك ويعتبر جزء السنة سنة وفعمل سنة 

فال المغذي المواد المعادة من خط النقل ويستثنى من ذلك  وفي حال عدم رغبتها للمشترك حق التصرف بها 

 .يُعّوض المشترك عنها

يقوم طالب التوسع بإنشاء  )م ف آ 40( و في حال تجاوزت االستطاعة المطلوبة الحد األعظمي المسموح به 

على التوتر                  ،حيث يتم إلغاء اإلشتراك ف خاصة به و على نفقته.ك) ثانوي توتر / 230(محطة تحويل 

، ويسدد المساهمة بتكلفة شبكة النقل محسوبة ) 22وفق المادة ( ف .ك 230على التوتر  ف و يتم التزويد.ك 66

 / .2/على أساس اإلستطاعة اإلضافية وفق الملحق 

أو  ك ف 66بإضافة خط  التغذية الكهربائية زيادة وثوقيةطلب  ف .ك 66تر على التو يمكن للمشترك الرئيسي 21 المادة

الواقع الفني للشبكة و توفر االستطاعة الالزمة في األوقات المطلوبة حسب  هبتلبية طلب المؤسسة، وتقوم أكثر

 :ويستوفى منه اآلتي

 .ةللخطوط  اإلضافية المغذية لمحطة التحويل الخاص/ التكلفة الفعلية للخط  -
 .المغذية ف اإلضافية في محطات التحويل.ك 66خاليا / التكلفة الفعلية لخلية -
 .االضافي تكلفة نظام عد الكهرباء -
 .أجور الدراسة واعداد دفاتر الشروط والنفقات اإلدارية -
 .أجور االشراف على تنفيذ األعمال -
 .أي تكاليف اضافية أخرى  -
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الواقع الفن�ي للش�بكة و ت�وفر االس�تطاعة حسب  ك ف 230التوترعلى  رباءاالشتراك بالكه طالب المؤسسةتزود  22 المادة

/ 230( ب�ه تحوي�ل خاص�ة محط�ةنش�اء بإآ .ف.م 125ح�دها األعظم�ي باس�تطاعةالالزمة ف�ي األوق�ات المطلوب�ة 

  :ويستوفى منه اآلتي ،ف.ك) توتر ثانوي

 .التكلفة الفعلية لمحطة التحويل الخاصة -

 .محطة التحويل الخاصةالتي سيتم إنشاؤها لتغذية للخطوط  /التكلفة الفعلية للخط  -

 .محطات التحويل المغذية/ ف في محطة.ك 230خاليا / التكلفة الفعلية لخلية -

 . تكلفة نظام عد الكهرباء -

 /. 2/رقم وفق الملحق  شبكة النقلمساهمة بتكلفة  -

 .أجور الدراسة واعداد دفاتر الشروط والنفقات اإلدارية -

 .أجور االشراف على تنفيذ األعمال -

 حت����ى طل����ب التوس����ع ف����ي االس����تطاعة المتعاق����د عليه����ا ك ف  230عل����ى الت����وتر الرئيس����ي لمش����تركيمك����ن ل 23 المادة

الواق�ع الفن�ي للش�بكة و ت�وفر االس�تطاعة الالزم�ة ف�ي األوق�ات حس�ب  هبتلبي�ة طلب� المؤسس�ةتقوم و )آ م ف125(

 :ويستوفى منه اآلتيالمطلوبة 

محطات التحويل / ية للتجهيزات والمواد المضافة على محطة التحويل الخاصة به ومحطةالتكاليف الفعل -

 .المغذية و الخطوط المغذية

 /. 2/رقم وفق الملحق  اإلضافيةالستطاعة شبكة النقل محسوبة على أساس امساهمة بتكلفة  -

 .أجور الدراسة واعداد دفاتر الشروط والنفقات اإلدارية -

 .لى تنفيذ األعمالأجور اإلشراف ع -

مقابل ،بذلك ذا رغبت إحق اقتناء هذه التجهيزات  فللمؤسسةفي حال وجود تجهيزات مفكوكة صالحة لالستعمال 

 عن كل سنة%) 5(بعد حسم  نسبة اهتالك قدرها  تاريخ وضع المحطة بالخدمةوفق أسعار  تعويض يسدد إليه

و في حال ،من قيمتها% 10يعاد له نسبة )  %90(هتالك ي حال تجاوزت نسبة االويعتبر جزء السنة سنة وف عمل

ويستثنى من ذلك المواد المعادة من خط النقل المغذي فال يُعّوض المشترك  عدم رغبتها للمشترك حق التصرف 

 .عنها

التوسع بإنشاء يقوم طالب ) آ.ف.م  125( و في حال تجاوزت اإلستطاعة المطلوبة الحد األعظمي المسموح به 

على التوتر                ف خاصة به و على نفقته ، حيث يتم إلغاء اإلشتراك .ك) توتر ثانوي / 400( حويل محطة ت

و يسدد المساهمة بتكلفة شبكة النقل محسوبة )  25وفق المادة ( ف .ك 400على التوتر  ف و يتم التزويد.ك 230

 / .2/على أساس اإلستطاعة اإلضافية وفق الملحق رقم 

، بإض��افة خ��ط أو أكث��ر التغذي��ة الكهربائي��ة طل��ب زي��ادة وثوقي��ةف  ك 230عل��ى الت��وتر مش��ترك الرئيس��ييمك��ن لل 24 المادة
 الواق��ع الفن��ي للش��بكة و ت��وفر االس��تطاعة الالزم��ة ف��ي األوق��ات المطلوب��ةحس��ب  هبتلبي��ة طلب�� المؤسس��ةوتق��وم 

 :ويستوفى منه اآلتي

 .التحويل الخاصة للخطوط  اإلضافية المغذية لمحطة/ التكلفة الفعلية للخط  -

 .محطات التحويل المغذية/ اإلضافية في محطة ف.ك230خاليا/ التكلفة الفعلية لخلية -

 . تكلفة نظام عد الكهرباء االضافي -
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 .أجور الدراسة واعداد دفاتر الشروط والنفقات اإلدارية -

 .أجور اإلشراف على تنفيذ األعمال -

 .أي تكاليف اضافية أخرى   -

الواقع الفن�ي للش�بكة و ت�وفر االس�تطاعة حسب ك ف  400التوتراالشتراك بالكهرباء على  طالب ةالمؤسستزود  25 المادة

ت�وتر / 400( ب�ه محط�ة تحوي�ل خاص�ةبإنش�اء آ .ف.م 125تزي�د ع�ن  باس�تطاعةالالزمة ف�ي األوق�ات المطلوب�ة 

  :ف، ويستوفى منه اآلتي.ك) ثانوي

 .التكلفة الفعلية لمحطة التحويل الخاصة -

 .التحويل الخاصةمحطة التي سيتم إنشاؤها لتغذية للخطوط / فة الفعلية للخط التكل -

 .ةمغذيمحطات التحويل ال/ ف في محطة.ك 400خاليا / التكلفة الفعلية لخلية -

 . تكلفة نظام عد الكهرباء -

 /. 2/مساهمة بتكلفة شبكة النقل وفق الملحق رقم  -

 .فقات اإلداريةأجور الدراسة واعداد دفاتر الشروط والن -

 .أجور االشراف على تنفيذ األعمال -

بتلبي�ة  المؤسس�ةتقوم و ،ك ف  طلب التوسع في االستطاعة المتعاقد عليها 400يمكن للمشترك الرئيسي على التوتر 26 المادة

 :ويستوفى منه اآلتيالواقع الفني للشبكة و توفر االستطاعة الالزمة في األوقات المطلوبة حسب  هطلب

محطات التحويل / فعلية للتجهيزات والمواد المضافة على محطة التحويل الخاصة به ومحطةالتكاليف ال -

 .المغذية والخطوط المغذية

 /. 2/مساهمة بتكلفة شبكة النقل محسوبة على أساس االستطاعة اإلضافية وفق الملحق رقم  -

 .أجور الدراسة واعداد دفاتر الشروط والنفقات اإلدارية -

 .على تنفيذ األعمال أجور اإلشراف -

حق اقتناء هذه التجهيزات إذا رغبت بذلك ،مقابل  فللمؤسسةفي حال وجود تجهيزات مفكوكة صالحة لالستعمال 

 ع�ن ك�ل س�نة%) 5(بعد حسم  نسبة اه�تالك ق�درها  تاريخ وضع المحطة بالخدمةتعويض يسدد إليه وفق أسعار 

و ف�ي  م�ن قيمته�ا،% 10يعاد ل�ه نس�بة %)  90(الهتالك ويعتبر جزء السنة سنة وفي حال تجاوزت نسبة ا عمل

الم�واد المع�ادة م�ن خ�ط النق�ل المغ�ذي ف�ال يُع�ّوض ويس�تثنى م�ن ذل�ك  حال عدم رغبتها للمشترك حق التص�رف 

 .المشترك عنها

ك ف طل��ب زي��ادة وثوقي��ة التغذي��ة الكهربائي��ة بإض��افة خ��ط أو أكث��ر،  400يمك��ن للمش��ترك الرئيس��ي عل��ى الت��وتر 27 المادة

 الواق��ع الفن��ي للش��بكة و ت��وفر االس��تطاعة الالزم��ة ف��ي األوق��ات المطلوب��ةبتلبي��ة طلب��ه حس��ب  المؤسس��ةوتق��وم 

 : ويستوفى منه اآلتي

 .للخطوط  اإلضافية المغذية لمحطة التحويل الخاصة/ التكلفة الفعلية للخط  -

 .ةمحطات التحويل المغذي/ ف اإلضافية في محطة.ك400خاليا/ التكلفة الفعلية لخلية -

 . تكلفة نظام عد الكهرباء االضافي -

 .أجور الدراسة واعداد دفاتر الشروط والنفقات اإلدارية -
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 .أجور اإلشراف على تنفيذ األعمال -

 .أي تكاليف إضافية أخرى    -

الواق�ع  حس�ب خط�وط نق�ل قائم�ة/ م�ن خ�ط طالب االشتراك بمحطة تحويل خاصة على التوتر الع�الي زويديجوز ت 28 المادة

خط�وط النق�ل المغذي�ة / عل�ى أن ي�تم اس�تمرار خ�ط بكة و توفر االستطاعة الالزمة في األوقات المطلوب�ة الفني للش

  :يستوفى منه اآلتي، وفي هذه الحالة القائمة في الخدمة،في حال فصل محطة التحويل الخاصة عن الشبكة

 .التكلفة الفعلية لمحطة التحويل الخاصة -

خطوط ال/لخطدخول وخروج ا( خطوط المغذية لمحطة التحويل الخاصةيدة من الجزاء الجدالتكلفة الفعلية لأل -

 .)القائمة

المغذية محسوبة باألسعار الجارية القائمة ) الخطوط/الخط(و) الخاليا/للخلية (جزء من التكاليف الفعلية    -

 :اآلتيوذلك وفق تسديد التكاليف بتاريخ 

 )الخاليا+ خط النقل (كلفة × اصة استطاعة محطة التحويل الخ                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 لخطل اإلسميةاالستطاعة 
 . تكلفة نظام عد الكهرباء -

 /. 2/مساهمة بتكلفة شبكة النقل وفق الملحق رقم  -

 .شروط والنفقات اإلداريةأجور الدراسة واعداد دفاتر ال -

  .أجور االشراف على تنفيذ األعمال -

عل�ى الت�وتر ش�تراك االيجوز تزويد طالب من هذا النظام حسب الحال ،)  25و22و19(مع مراعاة أحكام المواد  29 المادة

ف��ي ح��ال ت��وفر  )افرادي��ة أو جماعي��ة(محط��ة تحوي��ل خاص��ة قائم��ة  م��نك ف  400ف أو .ك 230أو ف  .ك 66

الواق�ع ، حس�ب المشتركين الرئيسيين/ بموافقة المشترك الرئيسي هيزات طالب اإلشتراك،و ذلكإلضافة تج مكان

 :ويستوفى منه اآلتي  ،الفني للشبكة و توفر االستطاعة الالزمة في األوقات المطلوبة

ل محطات التحوي/ محطة التحويل الخاصة ومحطةكل من التكاليف الفعلية للتجهيزات والمواد المضافة على  -

 .المغذية والخطوط المغذية

 . تكلفة نظام عد الكهرباء -

 /.2/قيمة المساهمة بتكلفة شبكة النقل محسوبة وفق الملحق رقم  -

 .أجور الدراسة واعداد دفاتر الشروط والنفقات اإلدارية -

  .أجور االشراف على تنفيذ األعمال -

نَْق�ُل محط�ة التَّحوي�ل الخاص�ة بن�اًء عل�ى مؤسس�ة لل ْوزُ يَُج�من هذا النظام  ) 25و22و19(مع مراعاة أحكام المواد  30 المادة

الواق�ع الفن�ي  حس�بالقط�ر،  ف�ي عق�اٍر آخ�رٍ  أي م�ن مكانِِه�ا إل�ى  المش�تركين الرئيس�ين/ الرئيس�يطلِب المشترك 

 :  ويستوفى منه اآلتي ،في الموقع الجديد للشبكة و توفر االستطاعة الالزمة في األوقات المطلوبة

 .علية لنقل محطة التحويل الخاصةالتكلفة الف -
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 . في الموقع الجديد لخطوط المغذية لمحطة التحويل الخاصةا/  للخطالتكلفة الفعلية  -

 .أخرىمحطات التحويل / في حال التغذية من محطةخاليا / التكلفة الفعلية لخلية -

 . تكلفة نظام عد الكهرباء إن لزم -

 .والنفقات اإلدارية أجور الدراسة واعداد دفاتر الشروط -

 .أجور االشراف على تنفيذ األعمال -

 .محطة التحويل نقلاليف اضافية أخرى تتطلبها عملية أي تك -

الض��واحي  تزوي��دتق��وم المؤسس��ة ب م��ن ه��ذا النظ��ام)  25و22و19(م��ع مراع��اة أحك��ام الم��واد  31 المادة

��َكنِيَّة الجدي��دة تتحم��ل الجه��ة الطالب��ة ص��احبة و ،ب��اءبالكهر وتوس��عات الض��واحي الس��كنية القائم��ة المعتم��دة السَّ

بالكهرب��اء، إض��افة إل��ى  تزوي��دالالزم��ة للمحط��ات التحوي��ل وخط��وط النق��ل ل التك��اليف الفعلي��ةكام��ل المش��روع 

 ف�ي، وتعف�ى م�ن المس�اهمة بالتنس�يق م�ع الجه�ات المعني�ة الخط�وطمواقع محط�ات التحوي�ل ومس�ارات تأمين 

 .وأجور االشراف على تنفيذ األعمال شروط والنفقات اإلدارية أجور الدراسة واعداد دفاتر الو النقل شبكة

 :تزويدب المؤسسةتقوم  32 المادة

 تتحم��ل الت��يالمعني��ة عل��ى حس��اب إدارة المدين��ة الص��ناعية  الع��الي عل��ى الت��وترالم��دن الص��ناعية بالكهرب��اء  -

س����ب ح/ 28/أو /27-26-25/أو /24-23-22/أو/ -21-20-19/ وادالتك����اليف والمس����اهمات ال����واردة ب����الم

   .الحال

يتحمل و  ،المؤسسةيعتبر مشتركاً رئيسياً لدى  ،في المدينة الصناعيةالعالي طالب االشتراك على التوتر  -

حسب / 28/أو/ 27-26-25/أو /24-23-22/أو/ -21-20-19/ بالموادالتكاليف والمساهمات الواردة 

من محطة تحويل  زويدالت في حال كاناعية ادارة المدينة الصنإلى  شبكة النقلسدد المساهمة بتكلفة وي،الحال

 .ا من قبل ادارة المدينة الصناعيةمسدد تكلفتها ومساهمته

األعم�ال أن ينف�ذ بع�ض أو ك�ل  المؤسس�ةيجوز لطالب االشتراك أو المشترك الرئيس�ي بن�اًء عل�ى طلب�ه وموافق�ة  33 المادة

قيم�ة الم�واد  وي�تم حس�م ء الع�داداتبإس�تثنا و أن يقدم المواد الالزمة إلنش�اء خط�وط النق�ل ومحط�ات التحوي�لأ/و

وف�ي جمي�ع األح�وال يش�ترط لقب�ول األعم�ال وتق�ديم  للمشروع المؤسسةواألعمال المقدمة من الكشف الذي تعّده 

 .وبإشرافها المؤسسةالمواد أن تُنَفَّذ و تُقدَّم وفق الدراسات والمواصفات والشروط المعتمدة لدى 

م�ن ه�ذا / 1/بتقديم األوراق الثبوتية والمستندات المبينة ب�الملحق رق�م  عالي العلى التوتر يلتزم طالب االشتراك   34 المادة

  .النظام

-------------------------------------------- 
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 واصالحها تشغيل شبكة النقل وصيانتها: الفصل الثالث
 

   بموج�ب ه�ذا النظ�ام  نفقته�ا وعل�ى خط�وط النق�ل ومحط�ات التحوي�ل العام�ة م�ن قبله�ا تشغيلب المؤسسةتقوُم  -أ    35 المادة

  .والسهر على حسن عملها

التشغيل  تكاليفنسبة من المشترك الرئيسي محطة التحويل المشتركة ويتحمل بتشغيل  المؤسسةتقوُم  -ب 

، وينص على  ذلك من االستطاعة المركبة في محطة التحويل المشتركة هحسب نسبة االستطاعة المحددة ل

 .في مقاولة االشتراك

 الُمْشتَِرُك الرئيسي بتشغيل محطة التحويل الخاصة به بما يتوافق مع قواعد شبكة النقل المعمول بهايقوم  -ج

الرئيسي القيام بتشغيل محطة التحويل المذكورة بناًء على طلب المشترك  لمؤسسة، ويجوز لالمؤسسةلدى 

 .الغايةالطرفين لهذه  بين ينظماتفاق على نفقته بموجب و

ألَيِّ غ�رٍض ) أب�راج أو أعم�دة(شخٍص طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ أَْن يستعِمَل خط�وط النق�ل وحوامله�ا أي على  يحظر 36 المادة

 كان أو أَْن يَْنِزَع أَيِّ جزٍء منها أو أْن يتصرَف بها في أَيَّ حالٍة كانت عليها تحت طائلة مالحقتِِه قض�ائياً وتطبي�قِ 

َرِر مقدراً بموج�ب العقوبات المنصوص عليها في القوانين واألنظمة الم رِعيَِّة باإلضافة إلى تحميله الُعطل والضَّ

 .المؤسسةكشف أضرار معتمد أصوالً من مدير عام 

وخط�وط الت�وتر له�ا  ةالمغذي�النق�ل خط�وط / خ�ط و ب�ه يُحافِظُ الُمْشتَِرُك الرئيسي علـى محط�ة التحوي�ل الخاص�ة 37 المادة

وب�ه وب�الغير إذا  المؤسس�ةل�ى عاتق�ه ُك�لُّ ض�رٍر يَْلَح�ُق بويق�ع ع ،على نفقتِهِ  هذه المحطة ويصونُ ) المنطلقة منها

عق��د أو بس��بب اس��تعماله للكهرب��اء بص��ورٍة تُخ��الُف  الداخلي��ة ش��بكتهومحطت��ه الخاص��ة ك��ان الض��رُر ناجم��اً ع��ن 

  . األنظمة المرعيَّة اإلجراءالتزويد ومقاولة االشتراك و

، ف��إذا و الخط��وط المغذي��ة له��ا لتحوي��ل الخاص��ة تجهي��زات محط��ة ا الكش��ف عل��ى ف��ي أي وق��ٍت  لمؤسس��ةيَِح��قُّ ل 38 المادة

 .تقطع التغذية مباشرة لحين اصالح الخلل على شبكة النقل ينعكس سلباَ  َوَجَدْت فيها خلالً 

 :النقل شبكةصيانَةُ واصالح  39 المادة

 العامةومحطات التحويل  خطوِط النقلالصيانة لإجراء  و باصالح األعطال وعلى نفقتها المؤسسةتقوم  - أ

 .جهاوفقاً لبرام

 خاصةال تحويلالة لمحط الصيانةوعلى نفقتهم باصالح األعطال والرئيسيون )المشتركون/المشترك( يقوم - ب

 .وفق المتطلبات واألصول الفنية )جماعية/افرادية(

 اصيانتهو خطوط النقل المغذية لها/ محطة التحويل المشتركة و خط  باصالح أعطال المؤسسةتقوم   -ج

 المؤسسةواصالح التجهيزات المشتركة في محطة التحويل المشتركة وتتقاسم  ةوصيان وفقاً لبرامجها،

التكاليف حسب نسبة االستطاعة المحددة لكل منهما من االستطاعة  ونالرئيسي المشتركون/والمشترك

 .المركبة في محطة التحويل المشتركة

 منفقته وعلى ينالرئيسي) مشتركينال/المشترك(وفقاً لبرامجها وبناًء على طلب  المؤسسةيجوز أن تقوم  -د 

 .ينظم بين الطرفين لهذه الغاية  بموجب إتفاق )جماعية/افرادية(بصيانة واصالح محطة التحويل الخاصة
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العط�ل أو  اباص�الح ه�ذ المؤسس�ةبعطل أو ض�رر لش�بكة النق�ل تق�وم  في حال تسببت أي جهة عامة أو خاصة   40 المادة

أو تنفي�ذ الم�واد لها تكليف المتس�بب بتق�ديم بع�ض أو جمي�ع ويجوز  لة الجهة المتسببة بهذا العطعلى نفق الضرر

 . بعض األعمال الالزمة لالصالح وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لديها

أو مؤسس�ة  المؤسس�ةمؤسس�ة التولي�د أو (تم فصل التغذية لصالح إح�دى الجه�ات العام�ة التابع�ة لل�وزارة إذا   -أ 41 المادة

               تحدي��د فت��رة الفص��ل مس��بقاً   ، ي��تمبه��دف تنفي��ذ أعم��ال م��ن قبله��ا) المنش��آت التابع��ة له��ا و أالتوزي��ع أو الش��ركات 

 .و اإلعالم عنها ، و ال يترتب عنها أي بدالت 

تنفي�ذ أعم�ال م�ن قب�ل متعه�دين في�تم الجه�ات العام�ة التابع�ة لل�وزارة به�دف  إح�دى لص�الحفص�ل الإذا تَمَّ  -ب 

من ثالثاً م�ن الملح�ق /9/الفقرة  يحسب وفقبدل  ، ويتحمل المتعهدواإلعالم عنهااً تحديد فترة الفصل مسبق

 .الموافق عليها الفصل عن المدة التي تزيد عن فترة /3/رقم 

ألس�باب مب�ررة  ش�خص طبيع�ي أو اعتب�اري إذا تَمَّ فصل التَّْغِذي�ة ع�ن أح�ِد خط�وِط النق�ل بن�اًء عل�ى طل�ب -ج

لُ  ،المؤسسةتقبلها  ب�دل  األعمال والمواد إضافة إلى فصل التغذية بما فيها قيمةصاحُب الطلب نفقاِت  يَتََحمَّ

 /.3/الملحق رقم ثالثاً من من / 5/الفقرة يحسب وفق 

و المس�دد تكاليفه�ا كامل�ة  محطت�هل الخط�وط المغذي�ة/ للخ�ط بناء على طلب المشترك الرئيس�ي أما الفصل  - د

أي  أن يتحم�ل دون فيتم تحديد فت�رة الفص�ل مس�بقاً واإلع�الم عنه�ا هأعمال من قبل من قبله ، من أجل تنفيذ

 .تكاليف

الس�تهالك ش�هريٍّ لُِك�لِّ  )0,9(قِ�لُّ ع�ن يَ ال  وس�طيٍّ  على عامِل استطاعةيجُب على الُمْشتَِرك الرئيسي أَْن يحافظ  42 المادة

يَ����ةم����ن الطَّاق����ة الكهربائي����ة ال) نه����ار، ذروة، لي����ل(فت����رٍة م����ن فت����راِت االس����تجرار ف����ي الي����وم  دِّ                   .فعلي����ـَّة والرَّ

يغّرم الُمشتَِرك الرئيسي بغرام�ة تحس�ب وف�ق المعادل�ة ) 0,9(عن الوسطي فـي حال انخفاض عامِل االستطاعة 

مضروبةً بقيم�ة اس�تهالك الطَّاق�ة ) 1–)) نهار، ذروة، ليل(خالل الفترة الوسطي عامل االستطاعة/0,9(( :اآلتية

 ).4(ة خالل نفس الفترة، وفقاً لَِما هو وارد فـي الُمْلَحِق رقم الكهربائية الفعليَّ 

) 0,8(ع�ن الوس�طي ع�ن الُمْش�تَِرك الرئيس�ي ف�ي ح�اِل ت�دني عام�ل االس�تطاعة  التغذيةقطُع  لمؤسسةيَِحقُّ ل

يَّة ألي فت�رة م�ن فت�راِت االس�تجرار دِّ  تع�اد التغذي�ة ، والالستهالٍك شهريٍّ من الطَّاقة الكهربائية الفعليَّة والرَّ

  .الى الحدود المطلوبة الوسطي ال بعد تحسين عامل االستطاعةإ

-------------------------------------------- 
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 الخامسالباب 

 عد الكهرباء أنظمة
 

 عد الكهرباء تركيب نظام: الفصل األول

                                   اتت������وترعل������ى ال الرئيس������ي المش������ترك ل������دى الكهرب������اء الُمْس������تَْهلََكة كمي������ةيج������ري تس������جيُل  43 المادة

           رديوثالث����ي الط����ور فعل����ي  ئيبواس����طة نظ����ام ع����د كهرب����ا )ك ف 400 – ف.ك 230 –ف .ك 66(

  .و ثالثي التعرفة

 

إل��ى  نظ��ام ع��د الكهرب��اء و تركي��ب بتق��ديم المؤسس��ة تق��ومم��ن ه��ذا النظ��ام  33م��ع مراع��اة أحك��ام الم��ادة   44 المادة

يجوز للمشترك الرئيس�ي تق�ديم التجهي�زات و ،ضوء االستطاعة المتعاقد عليها في نالرئيسيي الُمْشتَِركين

  .الملحقة بالعداد حسب المواصفات و الشروط التي تحددها المؤسسة

 

 . موقعهاالعتراض على  الرئيسي واليحق للمشترك المؤسسة من قِبَلِ  الكهرباء عد نظام موقع يحدد 45 المادة

 

 . المؤسسةمن قِبَِل  م عد الكهرباءنظاوَخْتُم ومعايرة يجري تركيُب  46 المادة

 

 :أو أَيٍّ كانْ  الرئيسي الُمْشتَِركيُْحظَُر على  47 المادة

  . بنظام عد الكهرباءالمرتبطة  التَّجهيزات أو األختامالقياُم بأيِّ عمٍل من شأنِِه تبديُل  -

 .أو تغيير مكانه أو إجراء أيِّ تالُعٍب أو تغييٍر فيهنظام عد الكهرباء أو أي جزء من أجزائه فَكُّ    -

اك الخ�اص القيام بتركيِب نظام عد كهرباء إضافي لتزويد الغير بالكهرباء سواًء ف�ي مك�اِن االش�تر -

 .به أو في أي مكاٍن آخر

 

و ال  بإش�تراك واح�د،عل�ى نف�س التوتر ُمْس�تَقِلَّةٍ  منش�أةتزوي�د أكثر من نظام ع�د كهرب�ائي ل تركيبيجوُز  48 المادة

ذات ت��رخيص  منش��أةال يج��وز تزوي��د أكث��ِر م��ن  أكثر م��ن اش��تراك كم��ايج��وز تزوي��د المنش��أة الواح��دة ب��

 أنظم��ة الع��دجمي��ع  اً واح��د اً يعتب��ر ف��ي مع��رض تطبي��ق ه��ذه الم��ادة اش��تراك و ،م��ن اش��تراك واح��د مس��تقل

 . المركبة لمنشأة واحدة الكهربائية

-------------------------------------------- 
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 باءفحص نظام عد الكهر: الفصل الثاني

 

وه���و مس���ؤوٌل وخلف���اؤه نظ���ام ع���د الكهرب���اء أْن يح���افِظَ عل���ى  الرئيس���ي الُمْش���تَِركيج���ُب عل���ى  49 المادة

يج��ب وبس��ببه  بنظ��ام ع��د الكهرب��اءالت��ي تلح��ق ع��ن جمي��ع األض��رار  المؤسس��ةتج��اه الق��انونيون 

 .بالغ عن أَيِّ تغييٍر في شروط الُمقَاَْولَةاإل

 

)  م�رة واح�دة ف�ي الس�نة(ترك الرئيسي دورياً تقوم المؤسسة بفحص نظام عد الكهرباء لدى المش 50 المادة

 الُمْش�تَِرك ل�دىنظام عد الكهرب�اء أَْن تفحَص  لمؤسسةليَِحقُّ كما   و ال يستوِف عن ذلك أي بدل،

أَْن  الرئيس�ي ، وبالمقاب�ل يَِح�قُّ للُمْش�تَِركِ ب�دل ن ذلك أَيّ ع وال تْستَْوفِ  في أَيِّ وقٍت كان الرئيسي

الب�دل  س�لفاً  في هذه الحالة ويسددأو أَيِّ جزٍء منه، نظام عد الكهرباء َص فح المؤسسة منيَْطلَُب 

و عل��ى ض��وء نت��ائج الفح��ص تتخ��ذ  /3/الملح��ق رق��م  البن��د ثالث��اً م��ن م��ن/ 4/ب��الفقرة الُمَح��دَّد 

  .اإلجراءات الالزمة

زي�ادة  إذا طرأَ على نظام عد الكهرباء عطٌل أو إذا تبين وجود خطأ في التأش�ير أدى إل�ى فق�د أو 51 المادة

المس��تهلكة  بتص��حيح ه�ذا الخط��أ واحتس�اب كمي��ة الكهرب�اء المؤسس�ةبالكهرب�اء المس�تهلكة تق��وم 

مقدرة على أساس وسطي استهالك المش�ترك الرئيس�ي خ�الل دورات  طيلة فترة العطل أوالخطأ

، ويمك��ن ف��ي الس��نةتق��ل ع��ن عن��دما أو خ��الل فت��رة االس��تجرار  للعط��ل أو الخط��أس��ابقة الس��نة ال

ثم�ن  المؤسسة، وتستوفي أو الزائدة الخاصة تشكيل لجنة لتقدير كمية الكهرباء المفقودة الحاالت

الكهرباء المفقودة أو تعيد للمشترك الرئيسي ثمن الكهرباء المسجلة زيادة عن استهالكه و يؤخذ 

 .بعين االعتبار قرار التعرفة النافذ خالل فترة العطل أو الخطأ

 

 المؤسس�ةتقوُم  الُمْشتَِرك الرئيسيأو أَيُّ جزٍء من أجزائه بسبٍب من رباء نظام عد الكهإذا تََعطََّل  52 المادة

َد إل�ى الُمْش�تَِرك الرئيس�ي بإصالح الُعْطل أو إبدال الجزء المعطوب حسب الحال، وعلى  أْن يَُس�دِّ

 :اآلتي المؤسسة

 .المستبدلة قيمة المواد -

 .أجور اليد العاملة -

 ./51/و التي يتم تقديرها وفق المادة  لمسجلةقيمة الكهرباء المستهلكة غير ا -

 .مخالفة في حال وجودهاالالغرامات المترتبة على  -
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 السادسالباب 

 االشتـراك ةالتزويد ومقاولعقد 

 :  هذا النظام من/ 5/الملحق رقم في  الواردةوفق النماذج  ينظم عقد التزويد و مقاولة اإلشتراك  53 المادة

 .ك ف66أو  ك ف230ك ف أو 400على التوتر الرئيسيللمشترك  تزويدالعقد تنظيم  -أ

 .مع المشترك الرئيسيبالكهرباء  االشتراك ةُمقَاَْولابرام  -ب

ِة في ُمقَاَْولَة والُمْشتَِرك الرئيسي المؤسسةالفريقين ال يجوُز ألَيٍّ من  54 المادة وأحكام ه�ذا  االشتراك مخالفةُ األحكام الُمقَرَّ

 .النظام

  .بما ال يتعارُض مع أحكام هذا النظامالنَّموَذِجيَّة االشتراك اَْولَة تعديُل ُمقَ  لمؤسسةل يجوزُ  55 المادة

 .أو من يفوضه المنشأةمع مالك  االشتراك تُْبَرُم مقاولة 56 المادة

ي�تم تع�ديل مقاول�ة ...)   إيج�ار - بيع -وفاة (بصورة قانونية ألي سبب كان  المنشأةشاغل مالك أو في حال تغير  57 المادة

تي��ة الالزم��ة، ب��األوراق الثبو مرفق��اً  همبن��اء عل��ى طل��بالجدي��د  المنش��أة ش��اغلو مال��ك أاالش��تراك وتس��جيلها باس��م 

اختب�ار نظ�ام ع�د الكهرب�اء العائ�د ش�ريطة  /3/الملحق رقم من  ثالثاً من / 1/الفقرةالوارد في  ويستوفى منه البدل

 .ة المترتبة على االشتراك قبل تعديل المقاولةذمالتبرئة و للمنشأة

للُمْش�تَِرُك بإح�داها وتُْعط�ى الثاني�ة  المؤسس�ةعلى نُس�ختين أص�ليتين تَْح�تَفِظُ  االشتراك ُمقَاَْولَةُ ويد تزوعقد النَظَُّم يُ  58 المادة

 .الرئيسي

ع�ن طري�ق المراس�الت،  الجه�ات العام�ةم�ع  ابرام عقود التزويد بالكهرباء ومقاوالت االشتراك لمؤسسةليجوُز  59 المادة

 .وذلك بما ال يتعارض مع أحكام هذا النظام

 :الرئيسيللُمْشتَِرُك وز ال يج -أ 60 المادة

 .تجاوز االستطاعة الُمتَّفَق عليها في مقاولة االشتراك -1

 .للغير بعوض أو بدون عوض) جزئياً أو كلياً (عليها في مقاولة االشتراك  االستطاعة الُمتَّفَقالتخلي عن  -2

 .اص به أو في أي مكاٍن آخرتزويد الغير بالكهرباء سواًء في مكاِن االشتراك الخ -3

ب��دون موافق��ـة ُمْسبَقَ��ـة م��ـن  الُمتَّفَ��ـق عليه��ا ف��ـي المقاول��ـةالغاي��ة  لغي��ر) جزئي��اً أو كلي��اً (ال الكهرب��اء اس��تعم -4

مقاول�ة  تنظ�يمي�تم الغاي�ة الُمتَّفَ�ـق عليه�ا ف�ـي المقاول�ـة تعديل  الرئيسي في حال طلب المشتركو ،المؤسسة

م�ن " ثالث�اً "م�ن البن�د / 1/المح�دد ب�الفقرة  ب�دلاليس�توفى من�ه و جديدة بعد تق�ديم األوراق الثبوتي�ة، اشتراك

لح�ين  ،القوانين واألنظمة والتعليمات الناف�ذة يخضع ألحكامبذلك  تزاملوفي حال عدم اال ،/3/الملحق رقم 

 .تسوية المخالفة

 :وفق ما يليحسب الحال،  دفع السلفة و التأمين و البدل يجُب على طالب االشتراك عند إبرام الُمقَاَْولَة        61 المادة

 / .3/من البند أوالً من الملحق رقم / 2/أو / 1/دد مبلغ السلفة المحددة في الفقرة سي    -            

ِد ف�ي  المؤسسةصندوَق في  ِدعيُوْ  - لت�ي تأمين�اً لاللتزام�ات ا /3/الملح�ق رق�م م�ن " ثاني�اً "البن�د المبل�غ الُمَح�دَّ

ُ◌ فائ�دةٍ و ،علي�ه بموج�ب الُمقَاَْولَ�ة الم�ذكورة ستترتب إل�ى الت�أمين ويُع�اُد  ،ال يتَرتَّ�ُب عل�ى مبل�ِغ الت�أمين أَيَّ

 .تهِ بعد اقتطاع َكاْفَّةَ المبالغ الُمتََرتِّبَة بذمَّ  عند إلغاء الُمقَاَْولَةالُمْشتَِرِك الرئيسي 

ِد في الفقرة  -  /.3/من الملحق رقم " ثالثاً "من البند / 1/يسدد البدل الُمَحدَّ
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ف�ي ح�ال ع�دم إكم�ال الدراس�ة بس�بب الكلفة التقديرية المطل�وب تس�ديدها، و من جزءاً مدفوع فة الالسلعتبر مبلغ ي 62 المادة

أم�ا ، لمؤسس�ةل حقاً مكتسباً السلفة فتعتبر  مسار خط نقلطالب تعديل /االشتراك طالب تعديل/من طالب االشتراك

 .ع النفقات المصروفةبعد إقتطا فَتَُردُّ السلفة إلى صاحبِها المؤسسةإذا تعـذر تلبية الطلب من 

وف�ق المب�الغ والش�روط الُمبَيَّنَ�ِة ف�ي الُمْلَح�ِق  و الغرام�ات والتأمين والبدالت ةبَدْفِع السلف الرئيسي َكلَُّف الُمْشتَِركُ يُ  63 المادة

 .)3(رقم 

نظ�ام ع�د الكهرب�اء  وبدل ص�يانَةِ والرسوم الُمتََرتِّبَة عليها  دفَع قيمةَ الكهرباء الُمْستَْهلََكةب الرئيسي يلتزم الُمْشتَِرك 64 المادة

َسِة لل مـَِم الُمتََرتِّبـَةذِ والوالشَّبكة    .شهر من تاريخ اصدار الفاتورةخالل فترة ُمَؤسَّ

  : قيمة فاتورة استهالك الكهرباءعن تسديد الُمْشتَِرك الرئيسي خلف تاجراءات  65 المادة

اريخ إص�دارها يس�توفى قيمة الفاتورة المترتبة علي�ه خ�الل م�دة ش�هر م�ن ت� المشترك الرئيسي سددإذا لم ي - أ

الملح�ق رق�م م�ن  رابع�اً م�ن / 1/الفقرةب� ةالتأخر عن الدفع المحددو غرامة غير المسددة منه قيمة الفاتورة 

 .الفاتورةعلى أصوالً المترتبة  القانونيةاضافة الى الفائدة / 3/

يقط�ع عن�ه التي�ار وال سدد قيمة الفاتورة المترتبة عليه خالل مدة ثالث�ة أش�هر م�ن ت�اريخ اص�دارها يإذا لم  - ب

 الملحقمن  رابعاً من / 1/بالفقرة ةالمحدد عن الدفع التأخر و غرامةيعاد إال بعد تسديد الذمة المترتبة عليه 

والفائ�دة القانوني��ة / 3/الملح��ق رق�م م�ن  ثالث�اً م�ن / 6/المح�دد ب��الفقرة وب�دل وص�ل وإع��ادة التي�ار  /3/رق�م 

  .على الذممأصوالً المترتبة 

ِد إذا ل  -ج  تق�وم المؤسس�ة مم الُمتََرتِّبَ�ةَ علي�ه بع�د انقض�اء تس�عة أش�هر م�ن ت�اريخ توج�ب قط�ع التي�ار ذِ ال� م يَُسدِّ

تِه من مبلغ التأمين واتخ�اذ  ة اإلشتراكختبار نظام عد الكهرباء وتصفيبإ واقتطاع َكاْفَّةَ المبالغ الُمتََرتِّبَة بذمَّ

 . الية المرعية في حال عدم كفاية مبلغ التأمينإجراءات التحصيل وفق القوانين واألنظمة الم

م خ�الل م�دة التتج�اوز المش�ترك الرئيس�ي  بناء على طل�ب تغذيةالتعاد و  م�ن ت�اريخ س�نوات  خم�سإذا قُ�دِّ

 و غرامةقيمة الفواتير غير المسددة ونتائج التصفية (بعد تسديد الذمم المترتبة المتبقية  توجب قطع التيار،

عل�ى ال�ذمم أص�والً ، اضافة ال�ى الفوائ�د القانوني�ة المترتب�ة )وبدل وصل وإعادة التيار  التسديدالتأخر عن 

محط�ات التحوي�ل / خالي�ا ف�ي محط�ة/الخطوط المغذي�ة ولخلي�ة/لخطل(مواد وأعمال تلزم  تكلفة أيوتسديد 

 .ومبلغ التأمين ،)نظام عد الكهرباءالمغذية ولمحطة التحويل الخاصة به ول

ال�ذمم بتس�ديد المش�ترك الرئيس�ي ول�م يق�م  توج�ب قط�ع التي�ار  ت�اريخ س�نوات م�ن خم�سانقضاء في حال  -د

ملغ��اة حكم�اً، ويعام�ل معامل��ة طال�ب اش�تراك جدي��د ف�ي ح�ال تق��دم  مقاول�ة االش�تراك علي�ه تعتب��رالمترتب�ة 

  .بطلب التزويد شريطة ابراء ذمة االشتراك القديم

 :يمكن إجراء ما يلي  تسديدهاعليه المتوجب  الفاتورة وِد خطأ فيوج الرئيسي فيها المشترك يلحظت التي حاالالفي  66 المادة

و وال يترتب عليه فوائد  من تاريخ اصدار الفاتورة شهرخالل مؤسسة اللدى  خطياً  يحق له االعتراض -أ 

 .فيها خطأتأخر في حال ثبت وجود  غرامة

 . ة الفاتورةديد قيمإال بعد تس /أ/المدة المحددة بالفقرة االعتراض المقدم بعد مضي  يقبلال  -ب 

م�ن ت�اريخ   خالل مدة ح�دها األقص�ى ش�هر )ب  -مضمون الفقرتين أ( ت باالعتراض بأن ت  المؤسسة وعلى 

 .تقديم االعتراض
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لتنفيذ األش�غال الض�رورية عل�ى ش�بكاتها  المؤسسةأن يعترض على أي عمل تقوم به  الرئيسي للمشترك يحقال  67 المادة

 .القائمة أو إصالحها أو صيانتها

خاصة ص�ادرة  مهنيةالمزودين ببطاقات  المؤسسةبعدم ممانعة العاملين المختصين في  الرئيسي زم الُمْشتَِركيلت 68 المادة

نظ�ام االس�تثمار  أحك�ام تطبي�ق للتأك�د م�نف�ي أي وق�ت  )العق�ار/المنش�أة( مك�ان االش�تراك إل�ىعنها من ال�دخول 

  .بصورة مشروعةالكهرباء من  تهوالتحقق من استفاد

ٍة  الرئيسي للُمْشتَِركِ  ةالمؤسس دمتق -آ 69 المادة ،  المؤسس�ةُمقَاَْولَِة وأنظمة وفقاً لما هو محدد في الالكهرباء بصورٍة مستَِمرَّ

  :في الحاالت اآلتية قطع التغذية الكهربائية لمؤسسةليَِحقُّ و

 .بعد اإلعالن عنها ألغراض الصيانة الدورية -1

 .األعطال الطارئة إلصالح -2

 إال تعاد التغذية الكهربائي�ة وال ،أحكام مقاولة االشتراك وأكام هذا النظام ألح الرئيسي مخالفة المشترك  -3

 .المخالفة وتسديد االلتزامات المترتبة عليه، ويتحمل مسؤولية األضرار الناجمة عن ذلك تسوية بعد

ةِ  -4  .عند عدم توفْر إمكانية التغذية المستَِمرَّ

للكهرب�اء ف�ي األوق�ات  الرئيس�ي الُمْش�تَِركِ استجرارو فت�رة ي�ة كمتحدي�ُد  في األحوال الطارئة لمؤسسةليَِحقُّ  -ب

ُدهاالخاصة والحاالت    .الَّتي تَُحدِّ

 .بأيِّ تعويٍض ناشٍئ عن قطِع التَّيار /المؤسسةفي جميِع األحوال مطالبةَ   الرئيسي ال يَِحقُّ للُمْشتَِركِ  70 المادة

الكهربائية  لتجهيزاتهالالزمة  ات الكهربائيةالحماي تجهيز وتشغيلتركيب وبأن يقوم  الرئيسي الُمْشتَِركِ على  -أ 71 المادة

  .الشبكة الكهربائيةناجمة عن أعطال  على تجهيزاته من أضرار ا يحدثمسؤولةً عمّ  المؤسسة ال تُْعتَبَرُ و

في المنشآت التي تستوجب طبيعة عملها ت�أمين التغذي�ة الكهربائي�ة بوثوقي�ة عالي�ة الرئيسي على المشترك  –ب

قط��اع التي��ار الكهرب��ائي ت��أمين مص��در تولي��د كهرب��اء احتي��اطي لدي��ه يغط��ي احتياج��ات وتتض��رر م��ن ان

 .التي تتطلب تغذية مستمرةمنشأته 

 : مشترك رئيسي بالكهرباءمقاولة اشتراك لغاء إ 72 المادة

المغذي ملك�اً  ي، وفي هذه الحالة يبقى خط النقليتم الغاء مقاولة االشتراك بناًء على طلب المشترك الرئيس -أ 

الُمْش��تَِرك تع��ويض ، وله��ا وح��دها ح��ق تقري��ر اقتن��اء تجهي��زات محط��ة التحوي��ل الخاص��ة مقاب��ل سس��ةلمؤل

حس�م نس�بة اه�تالك  بع�د وضع المحطة بالخدمة أسعار تاريخ  عن المواد الصالحة لالستعمال وفقالرئيسي 

 .رف بهاعدم رغبتها للمشترك حق التص ويعتبر جزء السنة سنة وفي حال عملعن كل سنة %) 5(قدرها 

 .65المادة  من / د/يتم الغاء مقاولة االشتراك وفق أحكام الفقرة  -ب

-------------------------------------------- 
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 السابعالباب 

 أحكــام عامــة و انتقاليــة

أو القي�ام ب�أَيِّ عم�ٍل م�ن ش�أنه اس�تجرار الكهرب�اء  وس�يلة أَي أو أَيٍّ كان اس�تعمالُ  الرئيسي لُمْشتَِركِ يحظر على ا 73 المادة

عليه��ا ف��ي الق��وانين واألنظم��ة  العقوب��ات المنص��وصتطبي��ق أحك��ام طائل��ة وذل��ك تح��َت  بص��ورٍة غي��ِر مش��روعة،

 .النافذة

ةٍ  مهنية مزودين ببطاقاتٍ ال المؤسسة في يَِحقُّ للعاملين الُمختصين 74 المادة  :عنها صادَرةٍ  و بمهمة خاصَّ

 . ينيأنظمة عد الكهرباء لدى المشتركين الرئيس بما في ذلكلمؤسسة ل ةَ جميِع الشَّبكاِت العائدةِ مراقب -1

 .مخالفٍة من شأنِها استجراُر الكهرباء بصورٍة غير مشروعة االعالم عن كل -2

 .التي يتطلبها تنفيذ مهامهم الدخول في أَيِّ وقٍت إلى جميع األماكن -3

الكهرب��اء بص��ورٍة غي��ر  م��ن ش��أنِها اس��تجرار ض��بط ك��ل مخالف��ة المؤسس��ة ف��ي الض��ابطة العدلي��ة عناص��ريت��ولى  75 المادة

 .بذلكأصوليٍّ ضبط تنظيم َمْحَضٍر و مشروعة

ديدات  ومصادرة إزالةات والمخالف عقَمْ  المؤسسة تتولى 76 المادة الُمْستَْعَملَِة في استجرار الكهرب�اء بص�ورٍة واألدوات التَمَّ

 .غير مشروعةٍ 

م�ع األحك�ام بم�ا يتواف�ق  معدل�ة حكم�اً  النظ�ام ت�اريخ نف�اذلة الس�ابقاالشتراك مقاوالت و التزويد بالكهرباء تعتبر عقود 77 المادة

 .مقاوالت االشتراك المبرمة قبل نفاذ النظامفي الخاصة الواردة  الشروط مع مراعاة ،هالواردة في

لكهرب�اء وف�ق أحك�ام با للتزوي�د المؤسس�ةأو مق�اوالت االش�تراك الَّت�ي تُْبِرُمه�ا  بالكهرباء التزويد ال تخضُع عقود 78 المادة

 .نظام االستثمار إلى أَيِّ نوٍع من أنواع الُمصادقات مهما بَلََغْت قيمتُها

ف�ي بداي�ة ك�ل ع�ام   المؤسس�ة م�ن مجل�س إدارةبن�اء عل�ى اقت�راح المب�الغ ال�واردة ف�ي مالح�ق ه�ذا النظ�ام  تعدل 79 المادة

 .الحاجة لذلكُكلَّما اقتَضْت  ميالدي و

 :ةتيالنسب اآل مبالغ المستحقة للمؤسسة وفقيلتزم المشترك الرئيسي بتسديد ال 80 المادة

ع�داد دف�اتر إأجور الدراسة و لقاء  للتزويد بالكهرباءتنفيذ األعمال تكاليف و قيمة المواد والتجهيزاتمن % 2 -

 .الشروط والنفقات اإلدارية

 .تنفيذالعلى  أجور اإلشراف لقاء  للتزويد بالكهرباءتنفيذ األعمال تكاليف و قيمة المواد والتجهيزاتمن % 2 -

المعني�ة  األعمال المطل�وب تنفي�ذها لص�الح الغي�ر ال�واردة ف�ي ه�ذا النظ�ام بع�د أن تس�دد الجه�ات المؤسسة تباشر 81 المادة

 .التنفيذ بعد انجازة تحقالمبالغ المسوتصفية  ويتم حساب الكلفة النهائية، التقديريةة لكلفا

 .بعد تبرئة ذمة االشتراكإال تحويل محطات اللإجراءات نقل أو توسيع االستطاعة  المؤسسةتباشر ال  82 المادة

-------------------------------------------- 
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 )1(المـلحق رقـــم 

 بمحطة تحويل خاصةتية المطلوبة لالشتراك األوراق الثبو

 

 

 

 :من القطاع الخاص  -أوالً 
 : األوراق الثبوتية التالية طالب اإلشتراك بمحطة تحويل خاصة تقديم على

 .لطالب االشتراك أو المفوض عنه أصوالً  صورة عن الهوية الشخصية -

لة بمنح الترخيص إلنشاء المشروعإترخيص  -  .داري أو موافقة أولية من الجهة الُمخوَّ

 .مبين عليه الموقع المقترح لمحطة التحويل لمشروعل العام  موقعالمخطط    -

 .ة في حال كان طالب االشتراك شركة ذات شخصية اعتباريةعقد الشراك   -

 .دراسة كهربائية ُمَصدَّقة من فرع نقابة المهندسين في المحافظة   -

 

 :ام  ـــــمن القطاع الع -ثانياً 
 :على طالب االشتراك بمحطة تحويل خاصة تقديم األوراق الثبوتية التالية 

 .تراككتاب رسمي من الجهة العامة طالبة اإلش -

 .مخطط الموقع العام للمشروع مبين عليه الموقع المقترح لمحطة التحويل  -

  .دراسة كهربائية للمشروع معدة من قبل الجهة المخولة بذلك  -
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 / 2/ الملحـق رقــم 

  المساهمة بتكلفة شبكة النقل 

 

 :ليوفق ما ي حسب الحال شبكة النقل بتكلفةالمشترك الرئيسي / طالب االشتراكيساهم 

 آ .ف.م ) 1( مليون ليرة سورية لكل 4× ) ف آ م( التعاقديةاالستطاعة ) = س.ل(قيمة المساهمة 
  )*(

 

 س.مليون ل 40=  4 × 10= ف آ  م/ 10/مساهمة مشترك بمحطة  :1مثال

 س.مليون ل 120=  4 × 30= ف آ  م/ 30/مساهمة مشترك بمحطة  :2مثال

 س.مليون ل 120=  4 × 30=  أو أكثر من محطتين مغذاةف آ  م/ 30/مساهمة مشترك بمحطة 

 س.مليون ل 240=  4 × 60= ف آ .م/ 60/مساهمة مشترك بمحطة  :3مثال

 س.مليون ل 240=  4×60=  أو أكثر من محطتين مغذاةف آ .م/ 60/مساهمة مشترك بمحطة 

 س.مليون ل 360=  4 × 90= ف آ .م/ 90/مساهمة  :4مثال

 س.مليون ل 360=  4 × 90=  أو أكثر من محطتين مغذاةف آ  م/ 90/مساهمة 

 س.مليون ل 500=  4 × 125= ف آ .م/ 125/مساهمة  :5مثال

 س.مليون ل 500=  4 × 125=  أو أكثر من محطتين مغذاةف آ  م/ 125/مساهمة 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

)*  (
آ .ف.م  1س لكل .لمليون  4 (هذا المبلغ  تقديرتّم 

 
 محطات تحويل مقدرة بالعملة لعقود  أسعار وسطي على أساس) 

 . 2012كزي في نهاية عام الصرف الصادرة عن مصرف سورية المـر المحلية وفق نشرة أسعار

 .من هذا النظام ) 79(بداية كل عام ميالدي وفق أحكام المادة للمؤسسة إعادة النظر بهذه األسعار في و يحق      
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 /3/الملحق رقــم 
  و الغرامات البدالتو السلف والتأمين

 
 

 :السلف -أوالً 
 :عند تقديمه الطلب، سلفة قدرها والمشترك الرئيسي و طالب تعديل  مسار خط نقل  يستوفى من طالب االشتراك

 مالحظات )س.ل( السلفة مبلغ  البيان الفقرة
 50000 للتزويد بواسطة محطة تحويل أو توسيعها أو نقلها 1

،  61المادة  موضوع
 25000 نقلإنشاء خط  2 63المادة  و 62

 10000 نقللتعديل مسار خط  3
 
 

 :التأمين -ثانياً 

ره مائ�ة أل�ف و ق�دبل�غ ت�أمين مف .ك 66أو  230أو  400 للتزوي�د باالس�تطاعة عل�ى الت�وترات طالب االش�تراك يودع  -1

َدة في ُمقَاَْولَةاالشتراكلحسن  آ . ف.م  ليرة سورية لكل واحد  .تنفيذه لاللتزامات الُمَحدَّ

 .في حساب المؤسسة  عن ُكلِّ اشتراٍك جديدٍ  البندهذا  في التأمين الَمْبُحْوِث عنه يودع -2

 

 :البدالت- ثالثاً 

 : اآلتيةالبدالت الُمبَيَّنَِة أدناه في األحوال  الرئيسياالشتراك أو الُمْشتَِرك طالب يستوفى من 

 مالحظات س.ل/ البدل  البيان فقرة

ُمقَاَْولَة  إبرام 1
 االشتراك

  5000 لمحطة تحويل

 دورة/  1000 خاصة لنظام عد الكهرباء لمحطة تحويل الصيانة 2
عد الكهرباء نظام لقاء صيانَِة 

رة والشَّبكة، ويُْعتَبَُر جزَء الدو
مع كالدورة في تحقيق هذا البدل 

 .التنويه إلى أن الدورة هي شهر

 نقل نظام عد الكهرباء  3
 إضافة إلى  5000

قيمة المواد و األعمال 
 الالزمة لنقل نظام العد

  47يرجع إلى المادة 

فحص نظام  4
 عد الكهرباء

 

 مشتركة/ جماعية / لمحطة تحويل خاصة إفرادية 

 

 50ادة مع مراعاة الم 5000
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 مالحظات س.ل/ البدل البيان الفقرة

 فصل التَّْغِذية    5  

  دقيقة/  400 ف ك400توتر خط 

    للجه�����ات العام�����ة والخاص�����ة موض�����وع
 . 41المادة 

 دقيقة/  300 ك ف230توتر خط 

 دقيقة/ 200  ك ف 66توتر خط 

إعادة وصل و 6  
 التَّيار

 .65ادة المموضوع  10000 لمحطة التحويل

 

 

 :الغرامات - رابعاً 

 :وفق ما يلي  للدورة الواحدة  الرئيسي غرامة التأخر عن دفع الفاتورةمن المشترك  يستوفى

 مالحظات س.ل/ مبلغ الغرامة البيان الفقرة
   : غرامة التأخر عن دفع الفاتورة- 1

 65مع مراعاة المادة 
 

 25000 ف.ك 66المشترك على التوتر  -ا

 50000 ف .ك 230مشترك على التوتر ال -ب

 75000 ف.ك 400المشترك على التوتر  -ج
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 )4(ملحق رقــــــم 

 ).0,9(عن الوسطي نسبة الغرامة المحتسبة لقاء انخفاض عامل االستطاعة 

 ) بخصوص عامل االستطاعة )42( ةموضوع الماد(

داللة كمية الطاقة الكهربائية الفعلية وكمية الطاقة لدى المشترك الرئيسي ب الوسطيٍّ  يتم حساب عامل االستطاعة -1
نهار، ذروة، (من فترات االستجرار في اليوم فترة الكهربائية الردية المستهلكتين خالل فترة الدورة الواحدة ولكل 

 :كما يلي )خانات عشرية 3ألقرب ( )ليل

 .الردية الكهربائية كمية الطاقةمربع اقة الكهربائية الفعلية والجذر التربيعي لمجموع مربع كمية الط= الطاقة الكهربائية الظاهرية 

 .الطاقة الكهربائية الظاهرية/  الطاقة الكهربائيــة الفعلية=  الوسطي عامل االستطاعة
) 0,9(عن  الوسطي يتم حساب نسبة الغرامة المضافة على فاتورة الُمْشتَِرك الرئيسي لقاء انخفاض عامل االستطاعة -2

 :وفق المعادلة اآلتية فترة ولكل ) انات عشريةخ 6ألقرب (
            0,9   

 1- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الغرامةنسبة 
 عامل االستطاعة عند الُمْشتَِرك              

 : ياآلتك الوسطي ض عامل االستطاعةيتم حساب الغرامة المضافة على فاتورة الُمْشتَِرك الرئيسي لقاء انخفا -3

 .وفق التعرفة النافذةللفترة قيمة الطاقة الكهربائية الفعلية × نسبة الغرامة =   لكل فترة الغرامة
 وحساب الغرامة المتحققة خالل دورة واحدة لكل فترة من فترات االستجرار  الوسطييتم تدقيق عامل االستطاعة -4

وبة لكل فترة من فترات وتكون الغرامة الكلية هي مجموع الغرامات المحس، )نهار، ذروة، ليل(كل على حده 
ومرتفعاً في  منخفضاً في فترة من فترات االستجرار الوسطي يكون عامل االستطاعةأنه قد االستجرار، مع مالحظة 

 .فترة أخرى خالل نفس الدورة

لدورة الواحدة على أساس القيمة الفعلية ل الوسطي في حال عدم توفر قراءة ثالثية يتم حساب عامل االستطاعة -5
 .يمة الردية المسجلة خالل الدورةوالق

 :الكميات التالية أحد األشهربلغ استهالك منشأة خالل  ):توفر قراءة ثالثية للطاقة الفعلية والردية( مثال -6
 مجموع ليل ذروة نهار البيان
 4119000 1544000 857000 1718000 )ك و س(كمية االستهالك 
 2194000 622417 556484 1015099 )ك فار س(كمية االستهالك 

    :وتحسب قيمة الطاقة الفعلية والردية كما يلي
 - 1.80 3.76 2.50 )ك و س/ل س(التعرفة 

 10296520 2779200 3222320 4295000 )ل س(قيمة االستهالك الفعلي
 16966161000000 2383936000000 734449000000 2951524000000 مربع الطاقة الفعلية
 4813636000000 387402921889 309674442256 1030425979801 مربع الطاقة الردية

 21779797000000 2771338921889 1044123442256 3981949979801 الطاقة الفعلية والردية مجموع مربعي
 4682040 1664734 1021824 1995482 الطاقة الظاهرية

 وسطيالعامل االستطاعة
  0,927 0,839 0,861 )خانات عشرية 3ألقرب (

   0,073093615 0,045363302 نسبة الغرامة

 نسبة الغرامة
   0,073094 0,045363 )خانات عشرية 6ألقرب (

 قيمة الطاقة الردية
 430366,35  235532,26 194834,09 )ل س(الغرامة =  

 10726886,35 2779200,00 3457852,26 4489834,09 القيمة الواجب تسديدها ل س

هو  الوسطي عامل االستطاعة(وفي فترة الذروة ) 0,861هو الوسطي عامل االستطاعة (تحققت الغرامة في فترة النهار 

 ).0,927هو  الوسطي عامل االستطاعة(ولم تتحقق في فترة الليل ) 0,839

 

 

 



 -29- 2013 نظام االستثمار

 :ستهالك، وتوفرفقط مجموعها، فتحسب الغرامة كاآلتيالردية موزعة على فترات اال ةإذا لم تتوفر القراء: مثال آخر

 مجموع ليل ذروة نهار البيان
 4119000 1544000 857000 1718000 )ك و س(كمية االستهالك 
 2194000    )ك فار س(كمية االستهالك 

    :وتحسب قيمة الطاقة الفعلية والردية كما يلي
 - 1.80 3.76 2.50 )ل س(التعرفة 

 10296520 2779200 3222320 4295000 )ل س(تهالك الفعليقيمة االس
 16966161000000    مربع الطاقة الفعلية
 4813636000000    مربع الطاقة الردية

 21779797000000    الطاقة الفعلية والردية مجموع مربعي
 4666883    لطاقة الظاهريةا

 الوسطيعامل االستطاعة
 0,883    )خانات عشرية 3ألقرب (

 0,019712237    نسبة الغرامة
 نسبة الغرامة

 0,019712    )خانات عشرية 6ألقرب (

 202965,00    )ل س(الغرامة = قيمة الطاقة الردية 
 10499485,00    القيمة الواجب تسديدها ل س

 

 .علية والردية بالدورةعلى إجمالي الطاقة الف) 0.883هو  الوسطي عامل االستطاعة(تحققت الغرامة خالل الدورة 

الجدول اآلتي يبين نسبة الغرامة المحتسبة من أصل قيمة الطَّاقة الفعليَّة والمضافة على فاتورة الُمْشتَِرك الرئيسي  -7
 .لنسب مختلفة من عامل االستطاعة لالستئناس) 0,9(عن  الوسطي لقاء انخفاض عامل االستطاعة

 

عامل 
 االستطاعة

 االستطاعة الردية
 اعة الفعليَّةاالستط

 نسبة الغرامة
 الواجب دفعها

عامل 
 االستطاعة

 االستطاعة الردية
 االستطاعة الفعليَّة

 نسبة الغرامة
 الواجب دفعها

0,900 0,484 0,0000 0,650 1,16 0,3846 

0,895 0,498 0,0056 0,645 1,185 0,3952 

0,890 0,512 0,0112 0,640 1,201 0,4063 

0,885 0,526 0,0169 0,635 1,217 0,4173 

0,880 0,54 0,0227 0,630 1,233 0,4286 

0,875 0,553 0,0286 0,625 1,249 0,4400 

0,870 0,567 0,0345 0,620 1,266 0,4516 

0,865 0,58 0,0405 0,615 1,282 0,4634 

0,860 0,593 0,0465 0,610 1,299 0,4754 

0,855 0,607 0,0526 0,605 1,316 0,4876 

0,850 0,62 0,0588 0,600 1,333 0,5000 

0,845 0,632 0,0651 0,595 1,351 0,5126 

0,840 0,646 0,0714 0,590 1,368 0,5254 
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عامل 
 االستطاعة

 االستطاعة الردية
 االستطاعة الفعليَّة

 نسبة الغرامة
 الواجب دفعها

عامل 
 االستطاعة

 االستطاعة الردية
 االستطاعة الفعليَّة

 نسبة الغرامة
 اجب دفعهاالو

0,835 0,659 0,0778 0,585 1,386 0,5385 

0,830 0,672 0,0843 0,580 1,408 0,5517 

0,825 0,685 0,0909 0,575 1,423 0,5652 

0,820 0,696 0,0976 0,570 1,442 0,2000 

0,815 0,711 0,1043 0,565 1,46 0,5929 

0,810 0,724 0,1111 0,560 1,479 0,6071 

0,805 0,727 0,1180 0,555 1,499 0,6216 

0,800 0,75 0,1250 0,550 1,518 0,6364 

0,795 0,763 0,1321 0,545 1,538 0,6514 

0,790 0,776 0,1392 0,540 1,559 0,6667 

0,785 0,789 0,1465 0,535 1,579 0,6822 

0,780 0,802 0,1538 0,530 1,6 0,6981 

0,775 0,815 0,1613 0,525 1,621 0,7142 

0,770 0,829 0,1688 0,520 1,643 0,7308 

0,765 0,842 0,1765 0,515 1,664 0,7476 

0,760 0,855 0,1842 0,510 1,687 0,7647 

0,755 0,869 0,1921 0,505 1,709 0,7822 

0,750 0,882 0,2000 0,500 1,732 0,8000 

0,745 0,895 0,2081 0,495 1,755 0,8182 

0,740 0,909 0,2162 0,490 1,772 0,8367 

0,735 0,923 0,2245 0,485 1,803 0,8557 

0,730 0,936 0,2329 0,480 1,828 0,8750 

0,725 0,95 0,2414 0,475 1,853 0,8947 

0,720 0,964 0,2500 0,470 1,877 0,9149 

0,715 0,978 0,2587 0,465 1,904 0,9355 

0,710 0,992 0,2676 0,460 1,93 0,9565 

0,705 1,006 0,2766 0,455 1,957 0,9780 
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عامل 
 االستطاعة

 االستطاعة الردية
 االستطاعة الفعليَّة

 نسبة الغرامة
 الواجب دفعها

عامل 
 االستطاعة

 االستطاعة الردية
 االستطاعة الفعليَّة

 نسبة الغرامة
 الواجب دفعها

0,700 1,035 0,2857 0,450 1,985 1,0000 

0,695 1,025 0,2950 0,445 2,012 1,0225 

0,690 1,05 0,3043 0,440 2,041 1,0455 

0,685 1,064 0,3139 0,435 2,07 1,0690 

0,680 1,078 0,3235 0,430 2,1 1,0930 

0,675 2,093 0,3333 0,425 2,13 1,1176 

0,670 1,108 0,3433 0,420 2,161 1,1429 

0,665 1,123 0,3534 0,415 2,192 1,1687 

0,660 1,135 0,3636 0,410 2,225 1,1951 

0,655 1,154 0,3740 0,405 2,258 1,2222 
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 /5/م ــــــــــق رقـــــالملح

 

 

 :للمشترك الرئيسي االشتراك النموذجية ةد التزويد ومقاولَعْقـ

َدٍة  تَزويدِ لَعْقـٌد نموذِجـيٌّ  -  مشترك رئيسي باستطاعـٍة ُمَحدَّ

َدةٍ ة لنموذجي ُمقَاَْولَة اشتراك -  مشترك رئيسي باستطاعـٍة ُمَحدَّ
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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة الكهرباء          

ة لنقل الكهرباء  عقد التزويد النموذجي                   الُمَؤسََّسة العامَّ
 /                    /عقد رقم     

َدٍة  رئيسي باستطاعـةٍ زويـِد مشترك ـَ تل    ُمَحدَّ

 :ما بين عقٌد في

ل -1 ة لنقل الكهرباء ُمَمثَّلَِة بشخِص المدير العام والَّتي سيُشاُر إليها في هذا العقد بعبارِة الفريِق األوَّ  .الُمَؤسََّسة العامَّ

 ....................رقم الهاتف ، …………………………الرقم الوطنيذو …………………………السَّيد  -2

 .العقد بعبارِة الفريِق الثَّانيوالَّذي سيُشاُر إليه في هذا .………………………له في  والُمتَِّخِذ موطناً قانونياً مختاراً  

ل تحت رقم  ل لدى الفريق األَوَّ والَّذي يَْطلُُب /   /        تاريخ    )           (بناًء على الطَّلِب الُمقَدَّم من الفريِق الثَّاني الُمَسجَّ

 ؛                                           والكائنة في،                                            منشأته تزويدِ  فيه

ل بخصوص توبناًء على الدِّراسة الَّتي قاَم بها ا امكانية التزويد  بالكهرباء، تبين لفريِق الثَّانيمنشأة ازويد لفريق األوَّ

 .ف.ك)         (        آ وتوتر .ف.م)                   ( مركبة باستطاعة

 :تَمَّ االتفاُق بين الفريقين الُمتََعاْقَِدين على اآلتي  وعليه

ل بتزويد الفريق الثَّاني ب 1 المادة  :انشاء من خاللالكهرباء يَتََعهَُّد الفريُق األوَّ

 .آ.ف.م   مركبة ف، باستطاعة.ك /  محطة تحويل

 تجهي�زات لِتَْرِكْي�بِ  ينالبن�اء الالزم�وَع�ةَ األرِض قِطْ  تحت تصرف الفري�ق األولدون أي بدل الفريُق الثَّاني  يََضع 2 المادة

��ُل الرس��وَم والض��رائَب الُمتََحقِّقَ��ة أو الَّت��ي تَتََحقَّ��ُق عل��ى األرض المش��اد عليه��ا محط��ة  محط��ة التحوي��ل، كم��ا يَتََحمَّ

 .التحويل

لخاص�ة ب�الفريق لمحط�ة التحوي�ل ا النق�ل المغذي�ةخط�وط  اتمس�ارلالمراسالت الالزم�ة  اعداد الفريق األولعلى  3 المادة

الموافقات الالزمة الفريُق الثَّاني تأميْن  على،والفريق األولاالرتفاق باسم  وقحق وكصكتمهيداً الستصدار الثاني 

 عل�ى أراض�ي الغي�ر المب�الغ المترتب�ة ع�ن حق�وق االرتف�اق عل�ى أراض�ي الغي�ر ويتحم�ل ه�ذه الخط�وط اتمسارل

  .الخاصة ذه الخطوط وصوالً إلى محطة التحويلكافة األضرار الناجمة عن مرور هعن التعويض و

وتح�دد الكلف�ة عن�د توقي�ع ه�ذا العق�د ،  س.ل(                 ) والبالغ�ة الكلف�ة التقديري�ة بتس�ديد الفريُق الثَّاني يلتزم  4 المادة

ل والَّ وتص��فى النهائيَّ�ة لموض��وع ه��ذا العق��د  ت��ي يُقِ��رُّ عن�د االنته��اء م��ن األعم��ال ووفق��اً لقي�وِد وكش��وِف الفري��ق األَوَّ

 .الفريُق الثَّاني بقبوِل ما يَِرُد فيها بصورٍة قطِعيٍَّة مهما بَلََغتْ 

ِة  تنفيذيَتِمُّ  5 المادة ويَتََوقَُّف مفعوُل ه�ذه الم�ادة اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد، (            ) موضوُع هذا العقد خالَل ُمدَّ

ِة إنجاِز األعمال   التجهي�زاتفي ح�االت الق�وة الق�اهرة أو التَّ�أخير الَّ�ذي ق�د يَْحَص�ُل ف�ي تس�ليِم ُحكماً فيما يتعلَُّق بُِمدَّ

لِ   .المطلوبة إلنجاِز األعماِل الملحوظة في هذا العقد من قِبَِل ُمتََعهِِّد أو ُمتََعهِِّدي الفريِق األَوَّ

 .ا ضمن منشأتهيَقَُع على عاتق الفريِق الثَّاني تأميِن توزيع االستطاعِة الُمتََعاْقَِد عليه 6 المادة

��ين ال يج��وُز ألَيِّ ش��خٍص ال��دُّخوَل إل��ى محط��ة التحوي��ل الخاص��ة باس��تثناِء الع��امليَن  7 المادة ل��دى المص��رح له��م الُمْختَصِّ

 .باألعمال الالزمةبالقيام الفريقين 
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ل تص��رفعليه��ا، تح��ت يَْبقَ��ى مبن��ى محط��ة التَّحوي��ل الخاص��ة واألرض الَّت��ي أُْنِش��ئت  8 المادة  ،دون أي ب��دل الفري��ِق األَوَّ

ويلتزم الفريُق الثاني بصيانة المبنى وعدم القيام بأَيِّ تعديل أو إضافِة أَيَِّة إنشاءاٍت جديدٍة علي�ه إِال بموافق�ِة الفري�ِق 

ُل الفريُق الثَّاني َكاْفَّةَ األضراِر الَّتي تَْنُجُم عن مخالفِة ذلك ل الخطيَّة، ويَتََحمَّ  .األَوَّ

طاقة كهربائي�ة احتي�اطي لدي�ه يغط�ي احتياج�ات منش�أته ف�ي األح�وال الت�ي  على الفريق الثاني تأمين مصدر توليد 9 المادة

 .تستوجب تأمين تغذية كهربائية بوثوقية عالية وتتضرر من انقطاع التيار الكهربائي

بتشغيل محطة التحويل الخاصة به على نفقته، بما يتوافق مع قواعد شبكة النق�ل المعم�ول به�ا  الفريق الثانييلتزم  10 المادة

 الفري�ق الث�انيالقيام بتشغيل محطة التحوي�ل الم�ذكورة بن�اًء عل�ى طل�ب للفريق األول ، ويجوز األول  الفريقلدى 

 .بموجب عقد يبرم بين الطرفين لهذه الغاية

الس�تهالك ش�هريٍّ لُِك�لِّ فت�رٍة م�ن ) 0,9(أَْن يح�افظ عل�ى عام�ِل اس�تطاعة وس�طيٍّ ال يَقِ�لُّ ع�ن  الفري�ق الث�انيعلى  11 المادة

يَ��ة أو الس��تهالك َوَس��ِطيٍّ ) نه��ار، ذروة، لي��ل(ف��ي الي��وم فت��راِت االس��تجرار  دِّ م��ن الطَّاق��ة الكهربائي��ة الفعلي��ـَّة والرَّ

يَِّة في حال عدم توفر قراءة ثالثية ردية دِّ  .شهريٍّ من الطَّاقِة الكهربائية الفعليَِّة والرَّ

 :غرامة تحسب وفق المعادلة اآلتيةيغّرم الفريق الثاني ب) 0,9(عن الوسطي فـي حال انخفاض عامِل االستطاعة 

مض���روبةً بقيم���ة اس���تهالك الطَّاق���ة ) 1–)) نه���ار، ذروة، لي���ل(خ���الل الفت���رةالوس���طي عام���ل االس���تطاعة /0,9((

 .الكهربائية الفعليَّة خالل نفس الفترة

الس�تهالٍك ) 0,8(ع�ن الوس�طي ق األول قطُع التغذية عن الفريق الثاني في حاِل ت�دني عام�ل االس�تطاعة ييَِحقُّ للفر

يَّة ألي فترة من فتراِت االستجرار، وال تعاد التغذية اال بعد تحسين عامل  دِّ شهريٍّ من الطَّاقة الكهربائية الفعليَّة والرَّ

 .االستطاعة الى الحدود المطلوبة

 .ُمقَاَْولَة االشتراكطيلة مدة سريان يبقى هذا العقد ساري المفعول  12 المادة

 .محطة التحويل والخطوط المغذية وقبل وضعهما بالخدمةاك بعـد االنتهاء مـن تنفيذ َ◌تُْبَرُم ُمقَاَْولَة االشتر 13 المادة

 .يلتزم الفريُق الثاني بدفِع قيمِة الطوابَع الُمتََرتِّبَة على نُْسَختَْي العقد األَْصلِيَّتَْين 14 المادة

 .يرجع الى أحكام نظام استثمار الكهرباء في كل ما لم يرد عليه النص في هذا العقد 15 المادة

 .هذا العقد على نُْسَختين أصلِيَّتِين لهما قوةً إلزاميَّةً واحدةً واحتفظ ُكلُّ فريٍق بنسخة نُظِّمَ  16 المادة

 /    /بتاريخ      وقِّع هذا العقد في             

 

ل الفريُق الثَّاني  الفريُق األَوَّ

 امــالمدير الع الُمْشتَِرك الرئيسي
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 الجمهورية العربية السورية
 ة الكهرباءوزار          

ة لنقل الكهرباء  ُمقَاَْولَة االشتراك النموذجيَّة           الُمَؤسََّسة العامَّ
 /         /ُمقَاَْولَة اشتراك رقم 

  باستطاعة محددةمشترك رئيسي ل

�ة لنق�ل الكهرب�اء ُمَمثَّلَ�ةً بش�خص م�ديرها الع�ام ؛ والَّت�ي َسيَُش�اُْر إليه�ا  َس�ة العامَّ : ف�ي ه�ذه الُمقَاَْولَ�ة بعب�ارِة فيما ب�ين الُمَؤسَّ

 .الفريق األول

  ……………………الرقم الوطنيذو ……………………………والُمْشتَِرك الرئيسي السَّيد

 ؛ …………………………………في تَِّخذ موطناً قانونياً مختاراً المُ   ……………رقم الهاتف

 .والَّذي سيَُشاُْر إليه في هذه الُمقَاَْولَة بعبارة الفريق الثاني 

 .المبرم بين الفريقين 20/   /       عقد التزويد رقم         تاريخ علىوبناًء 

 :فقد اتفق الفريقان على اآلتي

ل  1 المادة  وفق�اً ألحك�ام(                 )  مركب�ة الفريق الثاني بالكهرب�اء باس�تطاعة بتغذية محطة تحويليلتزم الفريُق األوَّ

 .نظام استثمار الكهرباء

وفق��اً لألنظم���ة العائ���دة لمنش��أته  التأسيس���ات الكهربائي��ة الداخلي��ةوص��يانة  تش��غيلو تنفي���ذ يت��ولى الفري��ق الث��اني  2 المادة

�ة ويق�ع عل�ى عاتق�ه ك�ل ض�رر يلح�ق والمواصفات الفنية المعتمدة وعل�ى مس�ؤوليته و ه أو ب�الفريق ب�نفقتِ�ِه الخاصَّ

ف األنظم�ة المرعي�ة بالغير إذا ك�ان ه�ذا الض�رر ناجم�اً عن�ه أو بس�بب اس�تعماله للكهرب�اء بص�ورة تخ�الاألول أو 

 .اإلجراء

ل فح�ِص  3 المادة                                                   ،الفري�ق الث�انيلمنش�أة  ف�ي محط�ة التحوي�ل و الخط�وط المغذي�ةالكهربائي�ة  التجهي�زاتيحق للفريُق األوَّ

 .قطع التغذية مباشرة لحين اصالح الخللفت فإذا َوَجَدْ◌ فيها خلالً 

في المواقع المناسبة، وال يحق للفريق الث�اني االعت�راض عل�ى ن�وع ل بتركيب نظام عد الكهرباء يقوم الفريق األوَّ  4 المادة

 . ومواصفات ومواقع العدادات

لالق�انونيون يجُب على الفريق الثاني أْن يحافظَ على نظام عد الكهرباء وهو مسؤوٌل وخلف�اؤه و  تج�اه الفري�ق األوَّ

 ).ل كان نظام العد موجود في محطة تحويل الفريق الثانيفي حا( بهالتي تلحق عن جميع األضرار 

بعدم التعدي عل�ى منش�آت الفري�ق األول، وع�دم اس�تجرار الكهرب�اء بص�ورة غي�ر مش�روعة، يلتزم الفريُق الثاني  5 المادة

وعدم التالعب بنظام عد الكهرباء، تحت طائلة مالحقته قضائياً وفق القوانين واألنظمة النافذة وتحميله المسؤولية 

لجزائية والمدنية بما في ذلك الغرامات والتعويضات وقيمة كمية الكهرباء المستجرة التي لم يسجلها العداد والتي ا

 .لديه يقدرها الفريق األول حسب التعليمات النافذة

 

ل نق�ُل الع�داد إل�ى 6 المادة المك�ان  ال يحق للفريق الثاني نقُل العداد من مكانه األصلي إلى مكاٍن اَخ�ر و يج�وُز للفري�ق األوَّ

 .الثاني وعلى نفقتهبناًء على طلب الفريق  المناسب
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بتشغيل محطة التحويل الخاصة به على نفقته، بما يتوافق مع قواعد ش�بكة النق�ل المعم�ول به�ا  الفريق الثانييلتزم  7 المادة

 لث�انيالفري�ق االقيام بتشغيل محطة التحوي�ل الم�ذكورة بن�اًء عل�ى طل�ب للفريق األول ، ويجوز الفريق األول لدى 

 .بموجب عقد يبرم بين الطرفين لهذه الغاية

المص��رح له��م بالقي��ام المختص��ين ال يج��وُز ألَيِّ ش��خٍص ال��دُّخوَل إل��ى محط��ة التحوي��ل الخاص��ة باس��تثناِء الع��امليَن  8 المادة

 .بالتشغيل والصيانة واإلصالح لدى الفريقين

ٍة الفريق األول قدُم ي -آ 9 المادة الفري�ق  ُمقَاَْولَ�ِة وأنظم�ةقاً لما هو محدد في هذه الوفللفريق الثاني الكهرباء بصورٍة مستَِمرَّ

 :في الحاالت اآلتية لمدد يراها مناسبة له قطع التغذية الكهربائيةيَِحقُّ األول و

ةِ  -1  .عند عدم توفْر إمكانية التغذية المستَِمرَّ

 .ألغراض الصيانة الدورية -2

 . إلصالح األعطال الطارئة -3

م ه�ذه المقاول�ة، وال تع�اد التغذي�ة الكهربائي�ة إال بع�د تس�وية المخالف�ة في ح�ال مخالف�ة الفري�ق الث�اني أحك�ا -4

 .وتسديد االلتزامات المترتبة عليه، ويتحمل الفريق الثاني مسؤولية األضرار الناجمة عن ذلك

 .هرباءفريق الثاني للكلاستجرار ا و فترة يَِحقُّ للفريق األول، في األوقات والحاالت الَّتي يراها، تحديُد كمية -ب

 ،وس�المة عمله�ا لتأسيس�اته الكهربائي�ةالحماي�ات الالزم�ة  بتركيب وتجهي�ز وتش�غيلعلى الفريق الثاني أن يقوم - أ 10 المادة

 .الفريق األول مسؤوالً عّما يحدث من أضرار ناجمة عن أعطال الشبكة الكهربائية ال يُْعتَبَرُ و

ل بِقَْطِع التَّياِر عن إذا قاَم الفريُق   -ب ، هأو إذا َحَصَل َخلَلٌّ طارٌئ أَدى إلى قَْطِع التَّياِر عن الفريق الثانيمنشأة األَوَّ

لتأمين الطاقة الكهربائي�ة بإنش�اء  فعلى الفريِق الثَّاني أن يأخذ على عاتقه منذ قطع التَّيار جميع التدابير الالزمة

م�ن ج�راء إع�ادة التَّي�ار ب�دون لتالفي األضرار الَّتي قد تح�دث  مجموعات توليد احتياطية باإلستطاعة الالزمة

ل�ه  ب�الغير، وال يَِح�قُّ  بالفريق األول أواخطار وتقع عليه في هذه الحالة مسؤولية األضرار الَّتي قد تَْلَحُق به أو

ل بأَيِّ تعويٍض ناجم عن ذلك  .بِأَيِّ حاٍل من األَْحَوْاِل مطالبةَ الفريق األَوَّ

 :فريق الثانيال يجوز لل    11 المادة

 .اعة الُمتَّفَق عليها في مقاولة االشتراكتجاوز االستط -1

 .للغير بعوض أو بدون عوض ) جزئياً أو كلياً ( التخلي عن اإلستطاعة المتفق عليها في مقاولة اإلشتراك  -2

 . تزويد الغير بالكهرباء سواًء في مكاِن االشتراك الخاص به أو في أي مكاٍن آخر -3

غاية الُمتَّفَـق عليه�ا ف�ـي المقاول�ـة ب�دون موافق�ـة ُمْسبَقَ�ـة م�ـن الفري�ق لغير ال) جزئياً أو كلياً (استعمال الكهرباء  -4

يتم تنظيم مقاولة اش�تراك جدي�دة الغاية الُمتَّفَـق عليها فـي المقاولـة وفي حال طلب الفريق الثاني تعديل  األول،

م�ن /3/م�ن الملح�ق رق�م " الث�اً ث"م�ن البن�د / 1/بعد تقديم األوراق الثبوتية، ويستوفى منه البدل المح�دد ب�الفقرة 

لح�ين  الق�وانين واألنظم�ة والتعليم�ات الناف�ذة، يخض�ع ألحك�اموف�ي ح�ال ع�دم االلت�زام ب�ذلك  نظ�ام االس�تثمار،

 .تسوية المخالفة

أو ألَيٍّ كان استعماُل أَيَّة وسيلة أو القيام ب�أَيِّ عم�ٍل م�ن ش�أنه اس�تجرار الكهرب�اء بص�ورٍة فريق الثاني ال يجوُز لل  12 المادة

 .النافذةِر مشروعٍة، وذلك تحَت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين واألنظمة غي
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الس�تهالك ش�هريٍّ لُِك�لِّ فت�رٍة م�ن ) 0,9(أَْن يح�افظ عل�ى عام�ِل اس�تطاعة وس�طيٍّ ال يَقِ�لُّ ع�ن  الفريق الثانيعلى   13 المادة

يَ��ة أو الس��تهالك َوَس��ِطيٍّ م��ن الطَّاق��ة الكهربائي��ة ) نه��ار، ذروة، لي��ل(فت��راِت االس��تجرار ف��ي الي��وم  دِّ الفعلي��ـَّة والرَّ

يَّةِ  دِّ  .شهريٍّ من الطَّاقِة الكهربائية الفعليَِّة والرَّ

 :يغّرم الفريق الثاني بغرامة تحسب وفق المعادلة اآلتية) 0,9(عن الوسطي فـي حال انخفاض عامِل االستطاعة 

مض���روبةً بقيم���ة اس���تهالك الطَّاق���ة ) 1–)) لي���لنه���ار، ذروة، (خ���الل الفت���رةالوس���طي عام���ل االس���تطاعة /0,9((

 .الكهربائية الفعليَّة خالل نفس الفترة

الس�تهالٍك ) 0,8(ع�ن الوس�طي يَِحقُّ للفرق األول قطُع التغذية عن الفريق الثاني ف�ي ح�اِل ت�دني عام�ل االس�تطاعة 

يَّة ألي فترة من فتراِت  دِّ االستجرار، وال تعاد التغذية اال بعد تحسين عامل شهريٍّ من الطَّاقة الكهربائية الفعليَّة والرَّ

 .االستطاعة الى الحدود المطلوبة

 

م�ن  المكلف�ين م�ن قب�ل الفري�ق األولالع�املين الم�زودين ببطاق�ات مهني�ة خاص�ة  الفريق الثاني بعدم ممانعةيلتزم   14 المادة

مار والتحق�ق م�ن االس�تفادة م�ن للتأكد من تطبي�ق أحك�ام نظ�ام االس�تث) العقار/المنشأة(الدخول إلى مكان االشتراك 

  .الكهرباء بصورة مشروعة

يلتزم المشترك الرئيسي بدفع قيمة الكهرباء المستهلكة و الرسوم المترتبة عليها و بدل ص�يانة نظ�ام ع�د الكهرب�اء  15 المادة

 .و الشبكة و الذمم المترتبة للمؤسسة خالل فترة شهر من تاريخ إصدار الفاتورة 

اني قيمة الفاتورة المترتبة عليه خالل مدة ش�هر م�ن ت�اريخ إص�دارها يس�توفى من�ه قيم�ة إذا لم يسدد الفريق الث -أ- 16 المادة

 .على الذممأصوالً الفاتورة غير المسددة وبدل التأخر عن الدفع اضافة الى الفائدة القانونية المترتبة 

خ اص�دارها يقط�ع عن�ه إذا لم يسدد الفريق الثاني قيمة الفاتورة المترتبة عليه خالل م�دة ثالث�ة أش�هر م�ن ت�اري - ب

التيار وال يعاد إال بعد تسديد الذمة المترتبة عليه وب�دل الت�أخر ع�ن ال�دفع وب�دل وص�ل وإع�ادة التي�ار والفائ�دة 

 .على الذممأصوالً القانونية المترتبة 

ِد الفريق الثاني الذِّمم الُمتََرتِّبَةَ عليه بعد انقضاء تسعة أشهر من تاريخ توجب قط - ج اختبار  يتمع التيار إذا لم يَُسدِّ

تِه من مبل�غ الت�أمين واتخ�اذ إج�راءات  ة اإلْشتراكنظام عد الكهرباء وتصفي واقتطاع َكاْفَّةَ المبالغ الُمتََرتِّبَة بذمَّ

 . التحصيل وفق القوانين واألنظمة المالية المرعية في حال عدم كفاية مبلغ التأمين

توج�ب قط�ع  م�ن ت�اريخ ا قُدِّم خالل مدة التتجاوز عشر س�نوات الفريق الثاني بناء على طلبه إذ تعاد تغذيةو 

قيمة الفواتير غير المسددة ونتائج التص�فية وب�دل الت�أخر ع�ن ال�دفع  (بعد تسديد الذمم المترتبة المتبقية  التيار،

ة م�واد عل�ى ال�ذمم وتس�ديد تكلف�ة أي�أص�والً ، اضافة الى الفوائد القانونية المترتب�ة )وبدل وصل وإعادة التيار

محط�ات التحوي�ل المغذي�ة ولمحط�ة التحوي�ل / خاليا في محط�ة/الخطوط المغذية ولخلية/لخطل(وأعمال تلزم 

  .ومبلغ التأمين ،)نظام عد الكهرباءالخاصة به ول

علي�ه ال�ذمم المترتب�ة ولم يقم الفريق الثاني بتسديد  توجب قطع التيار  تاريخ انقضاء عشر سنوات منفي حال   -د

ملغ�اة حكم�اً، ويعام�ل معامل�ة طال�ب اش�تراك جدي�د ف�ي ح�ال تق�دم بطل�ب التزوي�د ش�ريطة  قاولة االشتراكم تعتبر

 .ابراء ذمة االشتراك القديم

 

 



 -38- 2013 نظام االستثمار

 :يمكن إجراء ما يلي  المتوجب عليه تسديدها الفاتورة وجوِد خطأ في فيها الفريق الثاني يلحظت التي حاالالفي  17 المادة

ل خ�الل ش�هر م�ن ت�اريخ اص�دار الف�اتورة وال يترت�ب علي�ه فوائ�د ألول�دى الفري�ق ا خطياً يحق له االعتراض  -أ 

 .فيها وبدل تأخر في حال ثبت وجود خطأ

 . إال بعد تسديد قيمة الفاتورة/ أ/ال يقبل االعتراض المقدم بعد مضي المدة المحددة بالفقرة  -ب 

األقصى ش�هرين م�ن ت�اريخ خالل مدة حدها ) ب  -مضمون الفقرتين أ( ت باالعتراض أن يب وعلى الفريق األول

 تقديم االعتراض

يجوز تعديل هذه المقاولة في حال تغير شاغل المنشأة بصورة قانونية وتس�جيلها باس�م الش�اغل الجدي�د بن�اء عل�ى   18 المادة

ش�ريطة اختب�ار نظ�ام ع�د بدل ابرام مقاول�ة اش�تراك جدي�دة، طلبه مرفقاً باألوراق الثبوتية الالزمة، ويستوفى منه 

 .تعديل المقاولة قبلالذمة المترتبة على االشتراك  وتبرئةالكهرباء 

يُرَجع الى أحكام نظام استثمار الكهرباء في كل ما لم ي�رد علي�ه ن�ص ف�ي ه�ذه المقاول�ة وتعتب�ر معدل�ة حكم�اً وفق�اً  19 المادة

 .ألي تعديل يطرأ عليه

 .صليتينيتحمل الفريق الثاني قيمة الطوابع الُمتََرتِّبَة على نسختي ُمقَاَْولَة االشتراك األ 20 المادة

 .نُظَِّمْت هذه الُمقَاَْولَة على نُْسَختين أصلِيَّتِين واحتَفَظَ ُكلُّ فريٍق بِنُْسَخٍة منها 21 المادة

 

 

 شروطٌ خاصةٌ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

   /    /بتاريخ               في     اولةقمال ههذ توقِّع

ل الفريُق الثَّاني  الفريُق األَوَّ

 امــالمدير الع الُمْشتَِرك الرئيسي
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