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 عقد ربط محطة طاقة شمسية بشبكة توزيع كهرباءنموذج 

 ك.و 500قل من اء الكهرباء المنتجة منها بقدرة أوشر

  بنظام تعريفة التغذية
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 الكهرباء  ...............لتوزيعشركة 
 

 عقد ربط محطة طاقة شمسية بشبكة توزيع كهرباء

 ك.و 500قل من رة أها بقدوشراء الكهرباء المنتجة من

  بنظام تعريفة التغذية

 
************* 

 :الكهرباء منتجأوال: بيانات تمأل بمعرفة 
 ...................................................................................................................:المنتجاسم 

 ...............................................صفته:.................................................اسم المفوض بالتوقيع:

 .......................بتاريخ:..............................صادرمن: .....................................قومي:ال رقمال

 أخرى( – استثمار –قطاع أعمال عام  –قطاع عام  –ع خاص قطا –حكومة ــ  منزل)للمنتج الكيان القانوني 

 ...................................................................................................................يحدد كتابة:

 ...................................................................(ةوالحكوم المنازل)لغير أو الصناعي رقم السجل التجارى 

 ..................(........................................................ةوالحكوم المنازلرقم البطاقة الضريبية.)لغير 

 ..........................................:.....................الشمسية به المحطة المكان الذى سيتم تركيبعنوان 

 ........................................:..................... به الشمسية المحطة وصف المكان الذى سيتم تركيب

 ....................مالك/ مستأجر/منتفع( يحدد كتابة:.............................................بالمكان) المنتجعالقة 

 .................................................................................................................رقم التليفون:

 عنوان المراسلة:.............................................................................................................

 مستحقات عليه:.......................اسم البنك:............................الالذي سيتم سداد  للمنتج رقم الحساب البنكي

 وقدرتها: الشمسية المحطهوصف 

 خليه( .......).....................................:شمسيةالخاليا لا لواحأل العدد االجمالى 

  وات( .......)........................................... الواحد: الشمسى اللوحقدرة 

 وك( ...........................................) الخاليا الشمسية لواحأل اإلجمالية ةقدرال. 

 س.وك..(.......)....................................:سنويا الشمسية ةللمحطالتقديري  اإلنتاج 

 

 .............................................بتوريد وتركيب المحطة الشمسية:مت اسم الشركة المعتمدة التى قا

 

 )أو المفوض( المنتجتوقيع 

...../...../....تحريراً في:  
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 -:بيانات تمأل بمعرفة شركة التوزيع: ثانيا  

 ك.و( .........).............................................:لمحطة الشمسيةل التعاقديةاإلنتاجية القدرة 

 فولت( .........)...............................................................................:جهد الربط.

 .......................نقاط الربط المصرح بها.......................................................

 .....................................................................العداد المركب في كل منها. قوة

 .............................................نوع العدادات:............................................

 ....../....../.......... تاريخه::..........................................الربط بالشبكة مقايسةقيمة  سدادرقم إيصال 

 . االسم....................................التوقيع.............................بمعرفتى العقدتم استيفاء بيانات 

 

 ثالثا مرفقات العقد

  ( مخطط كهربائى للمحطة الشمسية موضح به نقاط الربط1مرفق رقم ) 

  ( محضر ربط المحطة ا2مرفق رقم ) التوزيع بشبكةلشمسية 

 ( محضر اطالق التيار من المحطة الشمسية لشبكة التوزيع. 3مرفق رقم ) 

 ( 4مرفققق رقققم )عققن أي  المنققتجمسققئولية بوالخققاص  قققرار المقققدم مققن المنققتج المرفققق بطلققب التقققدماإل

 .المنشأ به المشروع مخالفات ألحكام قانون البناء أو سالمة العقار

  مسقتحقات  سقدادتوريد الطاقة الكهربائية من شركة التوزيع للمنتج )ضقمان  ( صورة عقد5)مرفق رقم

 المنتج(

 ( 6مرفق رقم ) ..... الكتاب الدورى الصادر عن جهاز تنظيم مرفقق الكهربقاء وحمايقة المسقتهلك بقرقم

بشقان مشقروعات انتقاج الكهربقاء مقن محطقات الطاققة الشمسقية بققدرة اققل مقن  2015بتاريخ .../.../ 

 وك. 500

 ( قققرار رئققيس مجلققس الققوزراء رقققم 7مرفققق رقققم )بشققأن  2014لسققنة  27/4/2014بتققاريخ  1947

كهرباء من ال لشركات التوزيعوالموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء  الطاقة الكهربائيةسعار شراء أ

 مصادر الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية.محطات إنتاج الكهرباء من 
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  200  الموافق    /    /................................ومأنه في ي

 :بين كل من العقد اهذ حرر

  سقجل تجقاري رققمشقركة مسقاهمة مصقرية لتوزيقع الكهربقاء ................................................شقركة  :أول  

 السقققيد العققققد اويمثلهقققا فقققي هقققذ..............................:.........................:مقرهقققاو ..............................

بقققـ  العققققد افقققي هقققذ اإليهققق ويشقققار.......................................بصقققفته .............................................

 " الشركة"

 (طرف أول)

 العقققد اويمثلققه فققي هققذ....... .................................................................................... المنققتج :ا  ثاني  

بقـ  العققد اإليقه فقي هقذ ويشقار ................................................بصفته ................................. السيد

 " المنتج"

 (طرف ثاني)

 

 دـــيـتمه

  مقرخص و توزيع الكهرباء بمدينة ................محافظة............... المالك والمشغل لشبكة ىه الشركةحيث أن

من جهقاز تنظقيم  هابتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية على الجهود المتوسطة والمنخفضة وفقاً للترخيص الصادر ل لها

األساسقي  لنظامهقام طبقاً قوت ىوه ،...../........ /......بتاريخ (............)مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رقم 

  .والمنخفض على الجهد المتوسط اإلنتاج محطاتمن بشراء الطاقة الكهربائية 

  ك.و( .....)..........بقدرة إجماليةالشمسية  الطاقة باستخدام خاليا كهرباءالنتاج إل محطهمتلك ي المنتجوحيث أن، 

تجقة منهقا عنقد نققاط القربط مقع وبيقع الكهربقاء المن الشقركة شقبكة مقع المحطةربط هذه رغبته في  المنتجوقد أبدى 

  بنظام تعريفة التغذية. التوزيع المملوكة للشركة شبكة

  وحيققققققث أن المنققققققتج متعاقققققققد مققققققع الشققققققركة علققققققى توريققققققد الطاقققققققة الكهربائيققققققة للعقققققققار الكققققققائن بققققققالعنوان

....................................بموجققب عقققد ...........................................................................
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( ...............)( ولديقه حسقاب رققم.5.. ) مرفقق ...../...../..بتاريخ .. ......(.....)رقم الكهربائية توريد الطاقة 

 لدى الشركة.

 ريخ .../.../...... بتقافققد وافققت الشقركة  ،للمشقروع يبها الشقركة للملقف الفنق وبناء على الدراسة الفنية التى قامت

ة والمقوردة المنتجقشقراء الكهربقاء و على ربط محطة الطاقة الشمسية المملوكة للمنتج بشبكة التوزيع المملوكة لها،

 . العقد اوفقاً ألحكام هذ منها

 أسقعار و ،كهرباء من مصادر الطاققة المتجقددةنتاج الإبشأن تحفيز  2014لسنة  203 القانون رقم حكامأ وفي إطار

 1947 رققمالصادرة بققرار رئقيس مجلقس القوزراء و المنتجة من محطات الطاقة المتجددة الطاقة الكهربائية ءشرا

 (.7 رقم ) مرفق 27/10/2014بتاريخ 

  ( هقو ضقمان لمسقتحقات المنقتج طقرف 5بقالمرفق )الكهربائيقة كما توافقق الشقركة علقى اعتبقار عققد توريقد الطاققة

 الشركة.

 :واالحكام التاليةلطرفين على التعاقد وذلك بالشروط تفاق بين الذا فقد تم اإل

 البنـد األول
وكذا كود توزيع ( 6،5،4،3،2،1،7والمرفقات ) ،ت المنتج الموضحة بصدر هذا العقدوبيانا ،التمهيد السابق يعتبر

مقن جهقاز  ةرالصقادومرفقاته والمتطلبات الفنية لقربط مشقروعات الطاققة المتجقددة بنظقام تعريفقة التغذيقة الكهرباء 

جقزء ال يتجقزأ مقن الكهربقاء توزيقع الئحة التجارية الموحقدة لشقركات وال ،تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

 .متمماً ومكمالً ومفسراً لهو العقد اهذ

 البنـد الثاني
الوارد فى  لتيارتاريخ إطالق امن  اعتباراً فيما عدا بنود المحاسبة فتسري  ،هتوقيع تاريخ من العقد هذا تسري أحكام

(  25لمقدة ) ويظقل العققد سقارياً  ،الشقركةشقبكة علقى  للمنتج الشمسية المملوكة محطة الطاقةمن  (3المرفق رقم )

 .لتجديدغير قابلة ل خمسة وعشرون سنة

 البند الثالث
 

 نهاء العقد فى الحاالت التالية يحق للشركة إ 

 مائة( 180)كثر من أ من المحطةطالق التيار تأخير المنتج فى إ  ً  من تاريخ توقيع هذا العقد  وثمانين يوما

  ينهائ إداري بناء على قرار العقدبهذا  (4رقم ) المرفقبالموقع منه  قرارباإلعدم صحة ما تعهد به المنتج 

 .، أو حكم قضائي نهائي واجب النفاذمختصةإدارية يصدر من جهة  واجب النفاذ
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  سباب تقبلها الشركة شهر متصلة بدون إبداء أأ تةستوقف المنتج عن توريد الكهرباء لمدة 

  كن مقالمملوكة لقه والمعتمقدة مقن الشقركة أو تعقديل أي من مكونات المحطة الشمسية اأالمنتج باستبدال قيام

 .مهلة شهر لتوفيق الوضع منحهووذلك بعد إنذاره شركة فقة التركيبها بدون موا

 ر الشقركة نقذاكهرباء بعد إردة بكود توزيع الئية الواكهرباتغذية الم المنتج بالمعاير العامة لجودة العدم التزا

 .لإللتزام بمعايير الجودة شهرمهلة مدتها ثالثة أ ومنحهله 

 كميقة لى دقة تسجيل جهزة القياس يكون من شأنه التأثير عفى العدادات أو أ يحداث خلل عمدتج بإقيام المن

 .مدة العقدخالل في مناسبات مختلفة ث مرات كثر من ثالبالزيادة أ الطاقة الموردة للشركة

  مداد الغير بالكهرباء المنتجة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإقيام المنتج بدون ترخيص من جهاز تنظيم

ماكن تابعة له غيقر محقددة فقى أو توصيلها إلى أموضوع هذا العقد من محطة الطاقة الشمسية المملوكة له 

 .( يوماً لتالفي المخالفة15وذلك بعد إنذاره ومنحه مهلة خمسة عشر ) هذا العقد

  منتجقة مقن مصقدر غيقر كهربائيقة بطاققة مع شبكة الشقركة الربط  نقاطقيام المنتج بتغذية الشبكة من خالل

 إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية االخرى.الحق في لشركة بالمتعاقد عليه.  مع احتفاظ ا

  المحقدد  التقاريخقبقل  للشقركةعليقه بعلقم الوصقول  ىالعقد باإلرادة المنفردة بموجب خطاب موصقإنهاء  للمنتجيحق

 أشهر على األقل.( 3) بثالثةإلنهاء ل

 البند الرابع
الطاققة  تنميقة واسقتخدام هيئقةالمعتمقدة مقن  للشقروط الفنيقةمطابققة  للمنقتج المملوكقة اإلنتقاج محطقةيجب أن تكقون 

مهمات  نأ اتبين لهبالشبكة في حالة ما إذا  المحطةهذه  ربطسحب الموافقة على  للشركة حقوي ،الجديدة والمتجددة

 .عليهاالمتفق  المكوناتوالمهمات بتركيب  المنتج لحين قيام مطابقة للمواصفات المعتمدةغير  المحطةهذه 

  الخامسالبند 

بعلققم  هبموجققب خطققاب موصققى عليقق محطققة الطاقققة الشمسققيةتركيققب تج بققابالا الشققركة باالنتهققاء مققن يلتققزم المنقق

( 15خمسة عشر ) خر الشركة عن ربط محطة الطاقة الشمسية المملوكة للمنتج بشبكتها بعدتأالوصول، وفي حالة 

 كيلقو وات سقاعة لكقل كيلقو وات مركقب 4 قيمقةبسقداد مقا يعقادل الشقركة يوماً من تاريخ اسقتالم الخطقاب،  تلتقزم 

ً ل يوم تأعن ك بالمحطة  للسعر المتعاقد عليه. خيروذلك طبقا

حتقى نققاط القربط مقع شقبكة  الكهربائيقةمهمقات البتشغيل وصيانة محطة الطاققة الشمسقية وعلى نفقته المنتج  ويقوم

نظقام الخاليقا الشمسقية بالشقبكة وإجقراء القياسقات الالزمقة كلمقا لربط القط قاالتفتيش على ن للشركةيحق و  الشركة.

 .تجالمندون اعتراض من وتاج األمر حا
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 السادسالبند 

أو تعديل  الشركةله والتي تم اعتمادها من  الشمسية المملوكة مكونات المحطةاستبدال أي من في حالة قيام المنتج ب

خقالل الشهرالسقابق علقى اكتشقاف المخالفقة، المقوردة سداد قيمة الطاقة الكهربائية  ميحق للشركة عدماكن تركيبها أ

 .هطبقاً للبند الثالث من العقداء في إنه اهذا باإلضافة إلى حقه

 السابعالبنــد 

 دعلقى جهق الشقركة لشقبكة المملوكقة لقه الطاققة الشمسقية محطقةمقن  ةالمنتجق بتوريد الطاققة الكهربائيقة المنتج يلتزم

 الواردةجودة التغذية الكهربائية طبقاً للمعايير العامة لوذلك  ....... ك.وتعاقديةإنتاجية وبقدرة  فولتاسمي ......... 

 .توزيع الكهرباءبكود 

 الثامنالبنــد 

وذلك ك.و(  500قل من القدرة المقررة لهذا العقد ) أ بما ال يجاوز للمحطة طلب زيادة القدرة التعاقدية للمنتج يحق

 وفى حالقة الموافققة ،تاريخ تقديمهسبوعين من خالل أه والرد علي هللنظر في الشركةلى إ يقدم يبناء على طلب كتاب

ً  المقرر لهذه القدرة بالسعره ومحاسبت تم تعديل العقد بالقدرة الجديدةي  1947لقرار رئيس مجلس القوزراء رققم  وفقا

ف تقدعيم شقبكة يلاتكق المنقتجوذلقك بعقد سقداد  به المده الباقيقة مقن هقذا العققد تستكملو( 7 رقم ) مرفق 2014لسنة 

 ( 6)قم روذلك طبقاً للمرفق  ضافيةاإلالستقبال القدرة  الربط

 اً رعققل سقإلقى شقريحة الققدرات األ المحطقةققدرة  ى انتققاللقي إسنة وبما يؤد لمدة محطةالقدرة  وفى حالة انخفاض

تققوم الشقركة بإخطقار المنقتج بتعقديل  (7رققم )مرفقق  2014لسقنة  1947وفقاً لقرار رئيس مجلقس القوزراء رققم 

 سقعر الكهربقاء المققرربليكقون شقهر مقن نهايقة السقنة سعر المحاسبة ويقتم تعقديل سقعر المحاسقبة إعتبقاراً مقن أول 

 .الفعليةلقدرة اشريحة الموردة ل الكهربائية للطاقة

 

 التاسعالبنــد 
 

 الكهربائية يقاف استالم الطاقةأزمنة إ تسجيل جهزةوأبتركيب مجموعة العدادات  المنتجعلى نفقة  الشركةقـــــــوم ت

  تخفيضها وأ

ً عدادات وختمها ال بمعايرة الشركةلتزم وت في حالقة طلقب المنقتج معقايرة العقداد يقتم و المنتجفي وجود مندوب  سنويا

ً وتسجل قراءة هذه العداد ،نفقتهذلك على  بقراءة  منفرداً  المنتجويجوز أن يقوم  ،ات بواسطة مندوبي الطرفين شهريا

 ى وقت.فى أى التأكد من صحة هذة القراءة وللشركة الحق ف ،بها الشركةخطار العدادات وإ



9 

يقتم لتسجيل أو حدث خلل أو توقف عن ا التسجيل للعدادات أو ألجهزة يغير عمد وفي حالة حدوث أي فقد أو تلف

 التلقف أو والفققد أ ن مقدةعقالبند الحادي عشر من هقذا العققد  منوارد في الفقرة الثانية هو طبقاً لما  تعويض المنتج

 التوقف  والخلل أ

يكون من شأنه التأثير على دقة تسجيل  جهزة القياسأو أ حداث أي خلل عمدي في العداداتبإ المنتجوفي حالة قيام 

 .نتيجة إحداث هذا الخلل دفعتهإضافي أي مبلغ  ضعفبما يعادل  الشركةبتعويض  المنتجالعدادات بالزيادة يلتزم 

 ويتم تحديده بافتراض أنه حدث بعد آخر اختبار دقيق معلوم.

  شرالعاالبند 
 

التوزيقع  شقبكة إلقىمحطة الطاقة الشمسقية المملوكقة للمنقتج الموردة من  الكهربائية بسداد قيمة الطاقة الشركةم زتلت

بأسقعار شقراء الطاققة حسب قيمة هذه الطاقة أجهزة القياس الخاصة بذلك وتات ووالمسجلة على العداد لها ةالمملوك

ً الكهربائية  ( 7رققم )  مرفقق 2014لسقنة  1947لقس القوزراء رققم ( المرفق بقرار رئقيس مج1الجدول رقم ) طبقا

 .هذا العقد نفاذ ويظل هذا السعر ثابتاً طوال مدة من هذا العقد

 عشر الحاديالبند 
 

ً ) صدار مطالبة شهريةبإ المنتجيقوم  ً موضقحخالل األسبوع األول من كقل شهر (الشركةج المعتمد من وذللنم طبقا  ا

قوم تن بينهما أويجوز باالتفاق بين الطرفين والتنسيق  ،خالل الشهر السابق ركةللشبها كمية وقيمة الطاقة الموردة 

تفاق عليهقا بوسيلة يتم اإل اعتمادها من المنتجويتم مكانيات وخبرة من إ اهبما لدي المطالبات الشهرية عدادبإ الشركة

 .بين الطرفين

 (20) عشقرينعن أي مبالغ متنازع عليها خقالل الشهرية بالكامل بغض النظر  المطالبةبسداد قيمة  الشركةلتزم تو

علقى أن يقتم  الموضح بصدر هذا العققد المنتجالخاص ب يوماً من تاريخ استالمها وإيداع القيمة برقم الحساب البنكي

 .الشهر التالي مطالبةخالل فيها من غ التي يثبت أحقية أحد الطرفين بالتسوية الم

 الشركةلتزم ت هالشهرية خالل الفترة المحددة للسداد الموضحة بعالي لمطالبةاعن سداد قيمة  الشركةوفي حالة تأخر 

 فققى تققاريخ االسققتحقاق، المعلققن مققن البنققك المركققزيالسققنوية  بسققعر الفائققدةعلققى المبققالغ غيققر المسققددة بسققداد فائققدة 

 لكامل.حتى تاريخ سداد قيمتها با المطالبةمن تاريخ استالم  كل يوم تأخيروتحتسب هذه الفائدة عن 

ً  (40) أربعقون كثقر مقنعن سداد قيمة المطالبقة الشقهرية أ وفى حالة تأخر الشركة يحقق  هامقن تقاريخ اسقتالم يومقا

مقن الصقادرة مقن قيمقة فقاتورة الكهربقاء الشقهرية والفوائقد المترتبقة عليهقا المطالبقة  للمنتج القيقام بخصقم قيمقة هقذة

 الالزمةجراء التسوية المالية ، وإ(5المرفق رقم )الوارد بكهربائية توريد الطاقة العقد الشركة إلى المنتج بناء على 

 دارة المختصة بالشركة.اإل عن طريق
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 عشر الثانيالبند 
 

وذلقك  ربقطعنقد أي نقطقة  اعلى شقبكته المنتجإيقاف أو خفض استالم الطاقة الكهربائية الموردة من  للشركةيجوز 

وبمققا ال يجققاوز  طققار  آخققر سققببأو ألي  اأو صققيانة لشققبكته بغققرض إجققراء اختبققارات أو توسققعات أو تعققديالت

 .الواحدة ك.و.س لكل ك.و من القدرة التعاقدية فى السنة التعاقدية( 50خمسون )

خقالل التي لقم يقتم اسقتالمها  الكهربائية الطاقة عن كمية المنتج بتعويض الشركة لتزمت الكمية هذه وفي حالة تجاوز

 عقن كقل سقاعة مقن مقدة ك.و.س لكقل ك.و مقن الققدرة التعاقديقة (0.4أربعة مقن عشقرة ) بما يعادل السنة التعاقدية

الشقروق بنصقف موعقد بقين بعقد  مقاوذلك خقالل الفتقرة  جهزة القياسخفض المسجلة على العدادات وأالو أ االيقاف

 يةاقدتع سنةالكميات فى نهاية كل  هتسوية قيمة هذ ن يتمعلى أ الغروب بنصف ساعةموعد قبل  وما ساعة

 عشر الثالثالبند 
% للشقركة، بعقد سقداد تكقاليف 30% للمنقتج و70بنسقبة أي إيرادات تنشأ من تجارة االنبعاثات يتقاسمها الطرفقان 

، وال يحق أليهما االمتناع عن تقديم البيانات والمسقتندات تسجيل المشروع لدى الجهة المعنيةعلى  اويتفق التسجيل،

 ل على هذه اإليرادات.الالزمة للجهات المعنية للحصو

 عشر الرابعالبند 
ويكقون هقذا  للشقركةالعقد بحد أقصى لمقدة عقام وذلقك لألسقباب القذي يبقديها  إيقاف مؤقت لتنفيذطلب  للمنتجيجوز 

 العقد. مدة.  وال يترتب على هذا اإليقاف مد للشركةبموجب إخطار  اإليقاف

 عشر الخامسالبند 

، كما ال يجوز تعديل الشركة خطاربعد إأو نقل أي حق أو إلتزام فيه للغير إال  عقدال االتنازل عن هذ للمنتجال يجوز 

بعد موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية  توب وموقع من الطرفينمكأو أي بند من بنوده إال باتفاق  العقد اهذ

 . المستهلك

 عشر السادسالبند 
 

تنظقيم  والقرارات والكتب الدورية الصادرة من جهاز ،الشركةة بالخاصحكام الالئحة التجارية أ المنتجتسري على 

 . العقد انص خاص في هذبشأنه وذلك فيما لم يرد  ،العقدتوقيع وقت  مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

 عشر السابعالبند 
 

بقأى التزامقات  أو تفسير أى بنقد مقن بنقوده أو اإلخقالل العقد انزاع أو خالف ينشأ بين الطرفين حول تطبيق هذ يأ

 بالطرق الودية مباشرة بين الطرفين. أوالً  يتم حله العقد اتتعلق أو ترتبط بهذ

علقى جهقاز تنظقيم مرفقق الكهربقاء وحمايقة  النقزاعوفي حالة تعذر الحل الودي المباشقر بقين الطقرفين يقتم عقرض 

ويحقق  ،النقزاع يفقحد طرمن أزإلى الجها النزاعخالل مدة شهرين من تاريخ تقديم طلب حل  يهللفصل فالمستهلك 
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قرار الجهقاز  ظلعلى ان ي ،المختصة فى حالة عدم قبوله لقرار الجهاز ةكمالنزاع اللجوء الى المح يمن طرف ألى

 .ة المختصةكمحين البت في النزاع عن طريق المحملزماُ للطرفين ل

 الثامن عشرالبند 
 

كقون بقأي تلقن  الشقركةن ، كما يقر بأالعقد ابه الواردة بهذ عن صحة البيانات الخاصة الكاملةبمسئوليته  المنتجيقر 

 الشقركةبإخطقار  المنقتجويتعهقد  العققد احال من األحوال طرفاً في أي نزاع قد ينشأ بينه وبين الغير حقول بنقود هقذ

من تاريخ حدوث  شهرقصاها أل بعلم الوصول بأي تغيير يطرأ على البيانات وذلك خالل مدة سجبموجب خطاب م

 التغيير. هذا

 التاسع عشرالبند 
لكل مقن الطقرفين وتصقبح منتجقة الثارهقا  العقد اهذصدر ترسل كافة المكاتبات واإلخطارات على العنوان المبين ب

 في حالة تسليمها باليد أو بالبريد المسجل بعلم الوصول.

 ونعشرال البند
 

 لجهازتم تسليمها يقتضاها، والنسخة الثالثة للعمل بم هامن ثالث نسخ أصلية بيد كل طرف نسخة من العقد احرر هذ

 .تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

 

 طرف ثاني طـــــــرف أول
 رئيس مجلس إدارة

 الكهرباء  .............. لتوزيع شركة 
 

 .............................مهندس/

 

 


