وزارة الكهرابء و الطاقة
الرشكة املرصية لنقل الكهرابء

عقد اس تخدام ش بكة الرشكة املرصية لنقل الكهرابء
مع
...........................
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انه يف يوم ا ألحد املوافق 3102 / /
مت الإتفاق بني لك من:
الرشكة املرصية لنقل الكهرابء:
مقرها :امتداد شارع رمسيس العباس ية  -القاهرة
ميثلها:
 بصفته رئيس جملس الادارة والعضو املنتدبالس يد املهندس /
واملرخص لها بنقل الكهرابء مبوجب الرتخيص رمق  /0نقل والصادر من هجاز تنظمي مرفق الكهرابء وحامية املس هتكل بتارخي 3112/2/2
و يشار إالهيا يف هذا العقد بـ (رشكة النقل).
(طرف أأول)
و
 رشكة ...................................مقرها :
..........................................................
ميثلها :
..........................................................
واملرخص لها ابإنتاج الكهرابء مبوجب الرتخيص رمق  ................والصادر من هجاز تنظمي مرفق الكهرابء وحامية املس هتكل بتارخي
..................
و يشار الهيا يف هذا العقد بـ (مس تخدم الش بكة).
(طرف اثىن)
التأأمينات املسددة
يلزتم الطرف الثاين بسداد تأأمني بش يك مقبول ادلفع مسحو ًاب عىل بنك  .................................................................مبا يعادل قمية
اس تخدام الش بكة ملدة شهرين عىل أأن يمت تقدميه قبل شهر من اترخي التشغيل التجاري ووفقا ل ألسعار السارية يف حينه .وتمت مراجعة قمية
التأأمني س نو ًي وفقا ملتوسط الطاقة املنقوهل شهر ًي يف العام السابق أأخذ ًا يف الاعتبار مقابل اس تخدام الش بكة الساري ،وحيق ملس تخدم
الش بكة اسرتداد قمية التأأمني عند اإنهتاء هذا العقد أأو عند اهناؤه  ،بعد خصم أأي مس تحقات لرشكة النقل.
مرفقات العقـــــــد:
مرفق ( :)0مقابل اس تخدام الش بكة.
مرفق ( :)3بياانت حمطة اإنتاج الكهرابء اململوكة للطرف ا ألول موضوع هذا العقد.
مرفق ( :)2بياانت املس هتلكني املتعاقدين مع مس تخدم الش بكة.
مرفق ( :)4حساب فاتورة اس تخدام الش بكة.
مرفق ( :)5مسودة حمرض اجامتع وضع اجلهد عىل الش بكة بني الطرفني لبدء الإختبارات
مرفق ( :)6القواعد الفنية ملعدات القياس.
مرفق ( :)7مسودة حمرض اجامتع بشأأن اترخي التشغيل التجاري
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متهيد
حيث أأن الطرف ا ألول (رشكة النقل) هو املاكل و املشغل لش بكة نقل الكهرابء (ش بكة النقل) يف مرص ،و خيتص بنقل الكهرابء اليت
تس تقبلها الش بكة عند نقاط الارتباط مع حمطات الإنتاج اإىل نقاط التوريد للمس هتلكني وفق ًا للرتخيص الصادر من هجاز تنظمي مرفق
الكهرابء وحامية املس هتكل ،وطبق ًا ملقابل اس تخدام الش بكة اذلي أأقره اجلهاز،
وحيث أأن الطرف الثاين (مس تخدم الش بكة) ميكل ويشغل حمطة انتاج كهرابء  .........................لإنتاج الكهرابء بقدرة .................
الاكئنة يف  ..................واحلاصل عيل ترخيص رمق  .....................إلنتاج الكهرابء صادر من هجاز تنظمي مرفق الكهرابء وحامية
املس هتكل ،قد أأبرم عقد ارتباط بش بكة النقل مع الطرف ا ألول بتارخي  .......................كام أأبرم عقود لبيع الكهرابء املرسةل من حمطة
اإنتاج الكهرابء مع املس هتلكني املوحضني يف مرفق(.)2
و حيث أأن الطرف الثاين يرغب يف اإس تخدام ش بكة النقل اململوكة للطرف ا ألول ،لنقل الكهرابء املرسةل من حمطة اإنتاج الكهرابء اململوكة
هل اإىل املس هتلكني املتعاقدين معه ،وموافقة الطرف ا ألول عىل ذكل وفق ًا ألحاكم هذا العقد.
فقد اإتفق الطرفان عىل الآيت:
البند ا ألول
يعترب المتهيد السابق واملرفقات جزء ل يتجز أأ من هذا العقد وممك ًال هل .ويف حاةل وجود أأي اإختالف بني بنود العقد ومرفقاته يطبق الرتتيب
الآيت:
أأو ًل :بنود العقد.
اثني ًا :املرفقات
البند الثاين
التعريفات
ش بكة النقل :الش باكت الكهرابئية املرتبطة ببعضها عىل اجلهود الفائقة والعالية مبا يف ذكل اخلطوط والكبالت واملعدات واملباين وحمطات
احملولت واملنشأآت ا ألخرى اليت ميتلكها و /أأو يشغلها الطرف الاول بغرض اإس تقبال ونقل وتوصيل الكهرابء
قواعد نقل الكهرابء :القواعد اليت حتدد ا ألسس والإجراءات واملعايري اليت حتمك الارتباط بش بكة النقل ،كام حتمك ختطيط وتشغيل وصيانة
وتطوير ذات الش بكة ول تكون سارية اإل بعد اعامتدها من اجلهاز.
نقاط الارتباط :نقطة أأو نقاط ارتباط حمطة انتاج الكهرابء اململوكة للطرف الثاين بش بكة النقل.
نقاط التوريد :نقطة أأو نقاط ا إلرتباط بني ش بكة النقل واملس هتلكني.
الطاقة املنقوةل :الطاقة املرسةل من حمطة اإنتاج الكهرابء موضوع العقد واملسجةل عىل أأهجزة القياس عند نقاط ا إلرتباط.
اترخي التشغيل التجاري :اترخي حمدد ابلتفاق الوارد مبرفق ( )5واذلي يبد أأ عنده الطرف الثاين يف توريد الطاقة الكهرابئية للبيع عند نقاط
ا إلرتباط ونقلها اإىل املس هتلكني املتعاقدين معه الثاين وفق ًا لهذا العقد.
مقابل اس تخدام الش بكة :قمية اس تخدام ش بكة النقل (قرش  /ك و س منقوهل) اذلي يعمتده اجلهاز عىل أأي هجد من هجود ش بكة النقل.
الس نه التعاقدية :اثىن عرش شهر ميالدي تبد أأ من التشغيل التجاري
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فرتة احملاس بة  :مدة شهر ميالدي يبد أأ من ( 03:11ظهر) اليوم ا ألول من الشهر اإىل (03:11ظهر) اليوم ا ألول من الشهر التايل وتبد أأ
فرتة احملاس بة ا ألويل من اترخي التشغيل التجاري وحىت ( 03:11ظهر) اليوم ا ألول من الشهر التايل.
سعر الفائدة  :سعر الفائدة الس نوي املعلن من البنك املركزي املرصي
يوم العمل :أأى يوم من أأيم الاس بوع ماعدا أأيم امجلعة و أأيم عطالت ادلوةل الرمسية .
الشهر  :شهر ميالدي
القوة القاهرة :أأي حادث أأو ظرف ،أأو مجموعة حوادث أأو ظروف خارجة عن إارادة أأحد الطرفني وغري انش ئه عن تقصري أأو اإهامل أأو سوء
أأو الظروف عيل سبيل املثال ل احلرص:
سلوك متعمد وتشمل هذه احلوادث
(الزلزل،العواصف،الصواعق،الانفجارات،ا ألوبئة،احلروب،الشغب العام،الاضطراابت املدنية ،التخريب)  ،مما يؤثر تأأثريا جوهري أأو ضارا
عىل تنفيذ أأي طرف لإلزتاماته املنصوص علهيا يف هذا العقد أأو املرتتبة عليه .مبا يف ذكل قدرة الطرف عىل توريد أأو نقل أأو اإس تقبال
الكهرابء ،ومع ذكل مل يكن ممكن ًا منع أأو معاجلة أأو التغلب عىل هذا التأأثري اجلوهري أأو الضار بشلك لكي أأو جزيئ من جانب الطرف
املضار ببذل العناية املناس بة العاجةل.
عقد الارتباط ابلش بكة :العقد املوقع بني الطرفني واذلى مبوجبه يمت السامح ملس تخدم الش بكة بربط حمطة الإنتاج موضوع العقد بش بكة
النقل من خالل نقاط الارتباط.
املس هتلكون :املس هتلكون احملددون مبرفق ( )2اذلين أأبرموا عقودا لرشاء الطاقة الكهرابئية املنتجه من حمطة انتاج الكهرابء موضوع هذا
العقد مع مس تخدم الش بكة ،واملسلمة هلم عند نقاط التوريد.
مدة السداد :عرشة أأيم من اترخي تسلمي الفاتورة الصادرة من الطرف ا ألول اإىل الطرف الثاين خبصوص اس تخدام الش بكة.

أأهجزة القياس :مجيع العدادات و أأهجزة القياس (و تشمل أأهجزة القياس عن بعد) اململوكة ألحد الطرفني واملس تخدمة لقياس الطاقة
الكهرابئية املُرسةل عند نقاط ا إلرتباط والواردة عند نقاط التوريد طبق ًا ملرفق (.)6
اجلهاز :هجاز تنظمي مرفق الكهرابء و حامية املس هتكل.
البند الثالث
موضوع العقد
 0/2يلزتم الطرف ا ألول ابإاتحة ش بكة النقل اململوكة هل للطرف الثاين بغرض نقل اكمل الطاقة الكهرابئية املنتجة من حمطة اإنتاج الكهرابء
يف حدود القدرة التعاقدية موضوع العقد اإىل املس هتلكني احملددين يف مرفق( )2وذكل نظري سداد مقابل اس تخدام الش بكة املعمتد من
اجلهاز.
البند الرابع
مدة العقد واهنائه
 0/4مدة العقد
ترسي أأحاكم هذا العقد اإعتبار ًا من اترخي توقيع العقد فامي عدا البنود اخلاصة ابحملاس بة فترسي من اترخي التشغيل التجاري  ،ويظل العقد
ساري املفعول حىت هناية العام املايل وجيدد تلقائي ًا يف بداية لك س نة مالية اتلية أأخري رشيطة رسين عقد الارتباط ابلش بكة ،ورسين
ترخيص اإنتاج الكهرابء الصادر للطرف الثاين من اجلهاز.
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 3/4حالت اهناء العقد
يمت اإهناء هذا العقد يف احلالت التالية:
 .0اإنهتاء مدة رسين عقد ا إلرتباط ابلش بكة.
 .3اإلغاء أأو عدم جتديد ترخيص اإنتاج الكهرابء الصادر للطرف الثاين من اجلهاز
 .2عدم انتظام الطرف الثاين يف سداد املبالغ املس تحقة عليه (قمية الفاتورة الشهرية) حىت ابوغ املديونية املرتامكة عليه ما يعادل س تة
أأشهر من قمية مقابل اإس تخدام الش بكة مضاف ًا اإلهيا فوائد التأأخري طبق ًا للبند السابع من هذا العقد.
 .4بناءا عىل طلب الطرف الثاين بعد اإخطار الطرف ا ألول كتابي ًا طبق ًا للبند ( )04قبل اترخي اإنهتاء العقد مبدة ل تقل عن  01يوم ًا.
 2/4ا إللزتمات يف حاةل الإهناء:
يرتتب عىل اإهناء العقد يف اكفة حالته سقوط أأي الزتام مبوجبه عىل عاتق الطرفني فامي عدا الإلزتامات اليت نشأأت قبل اإهناء العقد أأو اإنهتاء
مدة رسينه ،أأو الإلزتامات اليت ينص العقد رصاحة عىل اس مترارها بعد هذا الإهناء أأو عند اإنهتاء مدة رسينه.
البند اخلامس
مقابل اس تخدام الش بكة
 0/5يلزتم الطرف الثاين بسداد قمية مقابل اس تخدام الش بكة للطرف ا ألول للك ك.و.س يمت نقلها من نقاط ا إلرتباط اإيل نقاط التوريد
عن لك مس هتكل متعاقد معه ،وىه قمية موحدة للك ك.و.س منقوهل عىل لك هجد نقل ول تعمتد عىل املسافة بني نقطيت ا إلرتباط
والتوريد ،ويف حاةل اإختالف مس تويت اجلهد بني نقطيت ا إلرتباط والتوريد يمت تطبيق مقابل اس تخدام الش بكة للمس هتكل حسب اجلهد
ا ألقل.
 3/5للطرف الاول احلق يف تعديل مقابل اس تخدام الش بكة ،ويرسي هذا التعديل من اترخي اإعامتده من اجلهاز .ويلزتم الطرف ا ألول
إابخطار الطرف الثاين كتاب ًة بأأي تعديل يطر أأ عىل مقابل اس تخدام الش بكة خالل عرشة أأيم عىل الأكرث من اترخي اعامتده من اجلهاز.
البند السادس
الـقــــيــــــــــــــــــاس
 0/6يقوم الطرف ا ألول عىل نفقة الطرف الثاين برتكيب مجموعة العدادات وا ألهجزة اخلاصة بقياس وتسجيل الطاقة عند نقاط الارتباط
ونقاط التوريد وذكل طبق ًا للرشوط الفنية ملعدات القياس املوحضة يف مرفق ( ،)6تسجل هذه العدادات وا ألهجزة الطاقة والقدرة الفعاةل
وغري الفعاةل والقياسات الرتامكية للك من فرتة اذلروة وخارهجا .ويمت تسجيل قراءة هذه العدادات وا ألهجزة بواسطة مندويب الطرف ا ألول
عن لك فرتة حماس بة وحبضور مندويب الطرف الثاين.
ويوحض مرفق ( )3نقاط القياس و أأنواع و أأرقام العدادات وا ألهجزة املركبة عند نقاط ا إلرتباط ويلزتم الطرفان بتحديث هذه البياانت يف حاةل
حدوث أأي تعديل يف نقاط القياس ،كام يوحض مرفق ( )2نقاط القياس و أأنواع و أأرقام العدادات وا ألهجزة املركبة عند نقاط التوريد ويلزتم
الطرفان بتحديث هذه البياانت يف حاةل حدوث أأي تعديل يف نقاط القياس.
 3/6يلزتم الطرف ا ألول مبعايرة العدادات و أأهجزة القياس س نوي وخمتها ويف وجود مندوب عن الطرف الثاين ول جيوز اإجراء أأى تعديل
هبذه العدادات أأو أأهجزة القياس أأو فض اختاهما أأو نقلها من ماكهنا اإل مبعرفة الطرف ا ألول .ويف حاةل طلب الطرف الثاين اإجراء معايرة
للعدادات أأو أأهجزة القياس يقوم الطرف ا ألول بذكل عىل نفقة الطرف الثاين .وإاذا حدث أأي فقد أأو تلف للعدادات أأو ألهجزة القياس أأو
حدث خلل أأو توقف عن التسجيل يمت تقدير مكية الطاقة الكهرابئية عن مدة تلف العدادات أأو توقفها عن التسجيل وفق ًا ألحاكم الالحئة
التجارية لرشكة النقل.

5

البند السابع
الفاتورة والتسوية
 0/7اإعداد الفاتورة
يلزتم الطرف الثاين مبوافاة الطرف ا ألول ابلبياانت الواردة يف مرفق ( )4يف موعد أأقصاه اليوم اخلامس من شهر احملاس بة ،ويقوم الطرف
ا ألول ابإعداد الفاتورة عن لك فرتة حماس بة ابإس تخدام هذه البياانت (بعد التحقق مهنا ابملقارنة ابلبياانت املسجةل عىل أأهجزة القياس عند
نقاط ا إلرتباط بش بكة النقل) ومقابل اس تخدام الش بكة الساري ،وبطريقة احلساب املوحضة يف مرفق (.)4
 3/7اإصدار ومراجعة الفاتورة
يقـوم الطرف ا ألول ابإصدار اخطار سداد للطرف الثاىن شهري مرفقا به فاتورة شهرية بقمية اإس تخدام الش بكة عن فرتة احملاس بة
والإيضاحات الالزمة حلساب الفاتورة وللطرف الثاين احلق يف مراجعة لك فاتورة ،ويف حاةل اعرتاضه عىل املبلغ احملدد هبا جيوز هل طلب
اإيضاح من الطرف ا ألول ويقدم هذا الطلب كتابة خالل مخسة أأيم معل من اترخي تسلميه هذا الإخطار ،ويقوم الطرف ا ألول ببحث
الطلب والرد عىل الطرف الثاين خالل عرشة أأيم معل .وإاذا تقرر عدم حصة أأي مبلغ وارد ابلفاتورة يمت تسويته يف الفاتورة الالحقة .
 2/7سداد الفاتــورة
يلزتم الطرف الثاين بسداد قمية الفاتورة ابلاكمل اإما نقد ًا أأو عن طريق ش يك مقبول ادلفع وتسلميه للطرف ا ألول خالل عرشة أأيم معل من
اترخي تسلمه اإخطار ابلسداد بغض النظر عن أأي مبالغ متنازع علهيا .ويف حاةل تأأخر الطرف الثاين عن السداد خالل مدة السداد،
يس تحق عائد تأأخري عىل قمية الفاتورة بسعر الفائدة السائد حيسب من اترخي تسلمه الإخطار ابلسداد حيت اترخي سداد الفاتورة  ،ويف
حاةل عدم الاس تجابة لإنذارين متتاليني خالل ثالثني ( )21يوما من اترخي اس تحقاق الفاتورة يمت اإخطار اجلهاز لإختاذ الإجراءات الالزمة
طبق ًا ألحاكم املادة ( )45من الفصل اخلامس"تعليق أأو اهناء الرتخيص" من الاشرتاطات العامة للرتاخيص ،وذكل ابلإضافة اإىل حق
الطرف ا ألول يف اإختاذ اكفة الإجراءات القانونية للحصول عىل مس تحقاته.
 4/7تصويب الفاتورة
ألي من الطرفني احلق يف طلب تصويب أأي فاتورة خالل ثالثة شهور من اترخي اإصدارها (حىت لو مت سدادها)،وذكل بطلب كتايب.
ويمت اختاذ اإجراءات تصويب الفاتورة طبق ًا ألحاكم البت يف املنازعات احملددة يف بند ( )02من هذا العقد.
 5/7الرسوم وادلمغات والرضائب
تضاف عىل فاتورة مقابل اس تخدام الش بكة اكفة الرسوم وادلمغات والرضائب املقررة طبقا لقوانني مجهورية مرص العربية.
البند الثامن
وقف أأو تقييد اس تخدام الش بكة
 0/8حالت وقف أأو تقييد اس تخدام الش بكة:
 .0يكون للطرف ا ألول احلق يف وقف اس تخدام الش بكة ابإخطار كتايب مس بق للطرف الثاين وكذا اإخطار اجلهاز ول يكون الوقف
انفذ ًا اإل بعد موافقة اجلهاز ،وذكل يف حاةل قيام الطرف الثاين بأأي مما يىل:
• عدم توفري منفذ يتفق مع قواعد السالمة والصحة املهنية لوصول الطرف ا ألول أأو ممثليه املفوضني اإىل أأهجزة القياس.
• خمالفة أأي من بنود هذا العقد أأومرفقاته.
 .3يكون للطرف ا ألول احلق يف الفصل اللكي أأو اجلزيئ لوحدات إانتاج الكهرابء اململوكة للطرف الثاين حمل هذا العقد من أأجل
التعامل مع الظروف الطارئة بش بكة النقل واليت قد ينتج عهنا ختفيض أأو وقف نقل الطاقة .وتشمل الظروف الطارئة احلالت
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الآتية عىل سبيل املثال ل احلرص :احلرائق ،الصيانة غري اجملدوةل ،احلوادث واخلطر عيل ا ألفراد واملعدات .ويف مجيع ا ألحوال يلزتم
الطرف ا ألول إابخطار الطرف الثاين بدواعي الفصل املبدئية خالل مثاين(  )8ساعات عىل الأكرث من وقت بدء الفصل كام يلزتم
الطرف ا ألول ابإرسال تقرير تفصييل مكتوب للطرف الثاين عن أأس باب الفصل خالل اإس بوع عيل الأكرث من وقت بدء الفصل .
ويلزتم الطرف ا ألول بتوفري التغذية الكهرابئية للمس هتلكني املتعاقدين مع الطرف الثاين خالل فرتة الفصل طبق ًا لرشوط عقد
التغذية الإحتياطية أأو عقد توريد الطاقة املوقع بني املس هتلكني والطرف ا ألول.
 3/8الإلزتامات يف حالت وقف أأو تقييد اس تخدام الش بكة:
ل يعين وقف أأو تقييد اإس تخدام الش بكة من قبل الطرف ا ألول ،وفقا ألحاكم هذا العقد ،اإعفاء الطرف الثاين من الزتاماته املالية القامئة أأو
أأي اإلزتامات أأخرى جتاه الطرف ا ألول .يف حاةل جتاوز وقف أأو تقييد اإس تخدام الش بكة ملدة س بعة ( )7أأيم متتالية ألس باب تعود للطرف
ا ألول ول تتضمن حالت القوة القاهرة ،حيق للطرف الثاين طلب تعويض من الطرف ا ألول عىل أأن يمت إاحتساب قمية التعويض بدءا من
اإنهتاء ال  48ساعة ا ألوىل من توقيت بدء الوقف أأو التقييد ،عىل أأن يقوم الطرفني ابلإتفاق عىل قمية التعويض ابلإجراءات الواردة يف
البند رمق ( )02من هذا العقد.
 2/8ختفيف الآاثر املرتتبة عىل تقييد اس تخدام الش بكة:
يقوم الطرف ا ألول ابإخطار الطرف الثاين بعزمه عىل التوقف عن اس تالم الكهرابء أأو خفضها – اإذا اكن من املمكن معلي ًا – والتفاق مع
الطرف الثاين بشأأن توقيت التوقف أأو اخلفض ،ويف حاةل الإتفاق عىل ذكل ،يكون عىل الطرف الثاين الالزتام به ،ويلزتم الطرف ا ألول
أأيض ًا بتويخ احلرص واحلمكة للحد من مدة هذا التوقف أأو اخلفض وختفيف أآاثره املرتتبة عىل الطرف الثاين .ول يسقط ذكل حق الطرف
الثاين يف املطالبة ابلتعويض طبقا ملا ورد يف بند ()3/8
 4/8أأولوية اس تخدام الش بكة
يف حالت وقف أأو تقييد اس تخدام ش بكة النقل للكهرابء املنتجة من حمطة اإنتاج الكهرابء طبقا لبند ( )3/8من هذا العقد ،يكون
حملطات اإنتاج الكهرابء من الطاقة املتجددة أأولوية عيل حمطات التوليد التقليدية يف اس تخدام ش بكة النقل ،ويف حاةل تواجد أأكرث من حمطة
اإنتاج طاقة متجددة (ريح أأومشس ية) ،يمت حتديد أأولوية اإس تخدام ش بكة النقل فامي بيهنم طبقا حلداثة اترخي التشغيل التجاري للك مهنا ومبا
ل يتعارض مع ظروف التشغيل الآمنة لش بكة النقل.
البند التاسع
القوة القاهرة
 0/0اإذا مل يمتكن أأحد الطرفني بسبب حادث قوة قاهرة من تنفيذ الزتاماته املتفق علهيا طبق ًا لهذا العقد لكي ًا أأو جزئي ًا ،يلزتم هذا الطرف
ابإخطار الطرف الآخر هبذا احلادث يف أأقرب وقت ممكن حبيث ل جياوز بأأي حال من ا ألحوال  48ساعة من وقت بد أأ وقوع حادث القوة
القاهرة وذكل بفاكس أأو خبطاب مس ّجل يثبت فيه حاةل القوة القاهرة و أأثرها عىل تنفيذ الالزتامات عىل أأن يتخذ اكفة الإجراءات الالزمة
ملعاجلة الوضع بأأرسع ما ميكن .ويبذل الطرف غري املترضر اكفة اجلهود املمكنة لتخفيف أآاثر حادث القوة القاهرة عىل الطرف الآخر.
 3/0ل يكون الطرف املترضر من حادث القوة القاهرة مس ئو ًل عن أأي تأأخر أأو عدم الوفاء بأأي من اإلزتاماته جتاه الطرف الآخر أأثناء
وجود حادث القوة القاهرة اإل فامي يتعلق بسداد الفواتري اليت مت اصدارها و تسلميها قبل أأو خالل فرتة وقوع حادث القوة القاهرة.
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البند العارش
القـانون احلـامك
يرسي عىل بنود هذا العقد القوانني واللواحئ والقواعد التنظميية احلامكه املعمول هبا يف مجهورية مرص العربيه.
البند احلادي عرش
التـعـديـل فـي العـقــــــد
 0/00جيوز ألي من الطرفني اقرتاح تعديل يف بنود هذا العقد أأو مرفقاته ،وجيب اإخطار اجلهاز حال الإتفاق عىل هذا التعديل من
الطرفني ول يكون هذا التعديل سار ًي اإل بعد موافقة اجلهاز.
 3/00ترسي عىل هذا العقد أأيه تعديالت لحقه تصدر من اجلهاز أأو من أأي أأهجزة أأخرى مرصح لها قانو ًان بذكل ،أأو أأية تعديالت يف
القوانني واللواحئ والقواعد التنظميية املتعلقة ببنوده.
 2-00عىل الطرف ا ألول اإخطار الطرف الثاين يف أأقرب وقت ممكن ،ابلربيد الإلكرتوين أأو كتابة ،ابلتعديالت اليت مت املوافقة علهيا.
البند الثاين عرش
الـتـنــــازل عـن العـقـــــد
 0/03جيوز للطرف الثاين التنازل عن هذا العقد باكفة حقوقه والزتاماته لطرف أآخر وتنتقل اكفة الالزتامات واحلقوق الواردة هبذا العقد
للطرف املتنازل هل رشط موافقة الطرف ا ألول كتابي ًا عىل هذا التنازل و أأن يكون الطرف املتنازل هل حاصل عىل ترخيص مزاوةل النشاط
ذاته من اجلهاز ،يلزتم الطرف الثاين إابخطار اجلهاز هبذا التنازل قبل مدة عىل اإجراء التنازل ل تقل عن ثالثني ( )21يوم ًا ول يكون هذا
التنازل ساري الا بعد موافقة اجلهاز.
 3/03اذا مت بعد توقيع هذا العقد انتقال ترخيص نقل الكهرابء الصادر من اجلهاز للطرف ا ألول اىل هجة اخرى جديدة فاإن اكفة
الالزتامات واحلقوق الواردة هبذا العقد تنتقل من الطرف ا ألول ايل اجلهة اليت اإنتقل اإلهيا الرتخيص.
البنــد الثالث عشـر
الـبــت فـي املـنـازعــــــات
 0/02أأي نزاع أأو خالف ينشأأ بني الطرفني حول تطبيق هذا العقد أأو تفسري أأي بند من بنوده أأو الإخالل بأأي الزتامات تعاقدية يمت حهل
ابلطرق الودية أأو ًل عن طريق احملاداثت الثنائية خالل ثالثني ( )21يوم ًا من اترخي اإخطار الطرف املنازع للطرف ا ألخر كتابي ًا بوجود نزاع
أأو خالف.
 3/02فاإن تعذر ذكل يوجه اخلالف مع اجلهاز لإختاذ ما يراه بشأأنه يف ضوء القواعد التنظميية السارية.
البنــد الرابع عشـر
التحكمي
ىف حاةل اإعرتاض أأحد الطرفني عىل قرار اجلهاز طبقا لبند ( )02من هذا العقد ،حىق هل اللجوء اإىل التحكمي وفق ًا لقواعد مركز القاهرة
ا إلقلميي للتحكمي التجاري ادلويل  .وينعقد التحكمي ابلقاهرة ويكون حمك التحكمي ملزما وهنائيا.
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البنــد اخلامس عشــر
الإخــــطــــــــــــــــــــــارات
 0/05ترسل اكفة املاكتبات والإخطارات عىل العنوان املبني بصدر هذا العقد للك من الطرفني وتصبح منتجة لآاثرها يف حاةل التسلمي
ابليد أأو ابلربيـــــد املسجل بعلــــم الوصول أأو اإذا مت تسلميها خشصيا أأو عن طريق الفاكس أأو ابلربيد ا إل لكرتوين املوثق مع اإشعار اإس تالم.
 3/05يلزتم لك طرف ابإخطار الطرف الآخر بأأي تغيري يطر أأ عىل العنوان املبني بصدر العقد خالل شهر وإال اعتربت اكفة املراسالت
اليت متت عىل العنوان القدمي حصيحة ومنتجة لآاثرها القانونية.
البنــد السادس عشـر
نـصــــوص خـتـــــامـيـــــة
 0/06ل يكون أأي من الطرفني مس ئو ًل أأمام الطرف ا ألخر مبوجب هذا العقد عن أأي أأفعال ضارة ،أأو تقصريية و أأي تعهدات
وإاجراءات ينتج عهنا أأى رضر غري مبارش ،ول يكون أأي من الطرفني مس ئول أأمام الطرف ا ألخر اإل فامي خيص أأو يشلك خرق ًا لهذا
العقد.
 3/06أأي جزاء او غرامة تقع عىل أأحد ا ألطراف لعدم اإلزتامه ابلقوانني املعمول هبا يف مرص ل يتحملها الطرف ا ألخر وتقع املس ئولية
ابلاكمل عىل الطرف اخملل.
 2/06يقر الطرفان أأنه مبجرد التوقيع عىل هذا العقد تلغى أأي عقود أأو اتفاقات بني الطرفني خبصوص أأي بند من بنود هذا العقد،
إابس تثناء عقد الارتباط ابلش بكة املوقع بني الطرفني.
 4/06ختضع مجيع حمتويت هذا العقد واملعلومات والبياانت اليت مت احلصول علهيا أأو اإرسالها من أأي من الطرفني للرسية ول جيب ألي
طرف اثلث العمل هبا بدون املوافقة الكتابية املس بقة للطرف الآخر ،ول تنطبق هذه القيود عيل املعلومات اليت تعطى للجهات وا ألغراض
التالية:
أأ) لالستشاريني و البنوك و املمولني ورشاكت التأأمني و أأي طرف اثلث يتفق عليه من الطرفني
ب) اجلهاز يف س ياق الإجراءات املنظمة.
ج) اإجراءات التقايض أأمام أأي حممكة صاحبة اختصاص
د) للمدي اذلي تصبح فيه إااتحهتا للعامة مبا ل ميثل أأي خرق لهذا العقد.
 5/06ل يصدر أأى اإعالن رمسى أأو بيان خاص بتوقيع أأو تفعيل أأو اإهناء هذا العقد اإل بعد موافاة الك الطرفني بنسخ ل إالعالن أأو البيان
املقرتح و املوافقة عليه ،عىل أأل يمت تأأخري هذه املوافقه بدون اإبداء أأي سبب ،و يسمح لالك الطرفني اإصدار بيان أأو اإعالن رمسي اإذا
اكن ذكل متفقا مع القوانني أأو اللواحئ املقررة.
حرر هذا العقد من  2نسخ أأصلية ،بيد لك طرف نسخة للعمل مبوجهبا وتسمل نسخة للجهاز.
الطرف ا ألول
الرشكة املرصية لنقل الكهرابء
وميثلها........................................................ :
التوقيع........................................................ :
التارخي........................................................ :

الطرف الثاين
رشكة ..............................................................
وميثلها........................................................ :
التوقيع........................................................ :
التارخي........................................................ :
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مرفق ()0
مقابل اس تخدام ش بكة النقل
هجد نقل الكهرابء

مقابل اس تخدام الش بكة
(قرش /ك.و.س)

اجلهد الفائق
(من  023ك.ف وحىت  331ك.ف)
اجلهد العايل
(من  22ك.ف وحىت  66ك.ف )
اجلهد املتوسط (رشاكت التوزيع)
( من  00ك.ف وحىت  33ك.ف)
 قمية مقابل اإس تخدام الش بكة عىل أأي هجد يتضمن: oتلكفة ش باكت نقل الكهرابء عىل هجد النقل واجلهود ا ألعىل.
 oقمية رشاء الطاقة املفقودة مبتوسط التلكفة من حمطات التوليد احلرارية
 قمية مقابل اإس تخدام الش بكة ل تعمتد عىل املسافة بني موقع نقاط ا إلرتباط ونقاط التوريد -قمية مقابل اإس تخدام الش بكة ل يعمتد عيل وقت الاس تخدام
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مرفق ()3
بياانت حمطة اإنتاج الكهرابء اململوكة للطرف الثاين
تتلخص البياانت اخلاصة مبحطة اإنتاج الكهرابء اململوكة للطرف الثاين حمل هذا العقد فامي ييل:
 )0البياانت ا ألساس ية وتشمل:
 oاإمس احملطة................................................................................................................................... :
 oنوع احملطة................................................................................................................................... :
 oعدد الوحدات وقدرة لك وحده (م.و............................................................................................... :).
 oاإجاميل القدرة الامسية (م.و............................................................................................................ :).
 oنوع الوقود املس تخدم...................................................................................................................... :
 oاترخي التشغيل التجاري للمحطة.............................................................................................. :
 )3رمس ختطيطي وخطي للمحطة موحضا به نقاط ا إلرتباط.
 )2بياانت أأهجزة القياس املركبة:
مجيع البياانت املطلوبة يف قواعد نقل الكهرابء

مسلسل

نقاط ا إلرتباط ابلش بكة

رمق العداد

نوع أأهجزة القياس
املركبة عند نقاط ا إلرتباط
وخصائصها

درجة ادلقة

.0
.3
.2
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مرفق( )2
بياانت املس هتلكني املتعاقدين مع مس تخدم الش بكة
 )0بياانت املس هتلكني التابعني للطرف الثاين (ويمت اإستيفاء هذا البيان للك مس هتكل من املس هتلكني املتعاقدين عىل رشاء الطاقة املنتجة
من حمطة اإنتاج الكهرابء موضوع هذا التعاقد)

مسلسل

امس املس هتكل

نوع النشاط

موقع النشاط

هجد التغذية
ك.و

القدرة
التعاقدية
ك.و

مكية الطاقة
ك.و.س /شهر

 )3بياانت أأهجزة القياس املركبة:
مسلسل

نقاط التوريد من الش بكة

رمق العداد

نوع أأهجزة القياس
املركبة عند نقاط التوريد
وخصائصها

درجة ادلقة

.0
.3
.2
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مرفق ()4
حساب الفاتورة الشهرية
اإجاميل الطاقة املنقوةل  :اإجاميل الطاقة املرسةل من حمطة الإنتاج واملسجةل عىل أأهجزة القياس عند نقاط ا إلرتباط ابلش بكة خالل شهر
احملاس بة.
الطاقة املنقوةل خالل فرتة اذلروة (ك.و.س) الطاقة املنقوةل خارج فرتة اذلروة (ك.و.س)
اإجاميل الطاقة املنقوةل (ك.و.س)
فرتة اذلروة:
 فرتة اذلروة املسائية يف مومس الش تاء من الساعة اخلامسة مساءا اإىل التاسعة مساءا. فرتة اذلروة املسائية يف مومس الصيف من الساعة السابعة والنصف مساءا اإىل احلادية عرش والنصف مساءا. مومس الش تاء من  0أأكتوبر حىت  21أأبريل ومومس الصيف من  0مايو حىت  21سبمترب.الطاقة املنقوةل موزعة عىل املس هتلكني:
م

امس املس هتكل

هجد نقل
الكهرابء
(ك.ف)

مكية الطاقة املباعة من الطرف الثاين للمس هتكل
(ك.و.س)
الإجاميل
خارج اذلروة
وقت اذلروة

0
3
2
4
الإجاميل
العام
ويالحظ ما ييل:
 يراعي عند استيفاء هذا اجلدول أأن يكون اإجامنيل الطاقة املباعة من الطرف الثاين للمس هتلكني خالل فرتة احملاس بة يساوي عادةاإجاميل الطاقة املنقوةل (املرسةل من حمطة اإنتاج الكهرابء)
 يف حاةل زيدة مكية الطاقة املنقوةل عن الطاقة املباعة ،يلزتم الطرف الثاين بسداد قمية مقابل اس تخدام الش بكة عن الفرقابملتوسط املرحج ملقابل اإس تخدام الش بكة خالل فرتة احملاس بة (مجموع قمية مقابل اس تخدام الش بكة مجليع املس هتلكني مقسوما
عيل اإجاميل مكية الطاقة املباعة من الطرف الثاين ) ويف حاةل حمطات الطاقة املتجددة ( ريح  /مشس ية) يمت تطبيق البنود
اخلاصة ببنك الطاقة الواردة يف ملحق عقود التغذية القامئة للمس هتلكني.
 يمت حتديد هجد نقل الكهرابء طبق ًا للبند اخلامس من هذا العقد.قمية الفاتورة الشهرية:
 قمية مقابل اس تخدام الش بكة للك مس هتكل  /شهر = مكية الطاقة املباعة للمس هتكل خالل الشهر  Xمقابل اس تخدام الش بكةطبق ًا جلهد نقل الكهرابء للمس هتكل ابجلدول عالية ،واحملدد قميته مبرفق ()0
 -اإجاميل قمية الفاتورة = مجموع قمية مقابل اس تخدام الش بكة مجليع املس هتلكني.
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مرفق ()5
اإتفاق الطرفني بشأأن اترخي رسين للعقد
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مرفق ()6
القواعد الفنية ملعدات القياس
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