شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة
JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD

ادارة كهرباء  ............................................./مكتب خدمات مشتركً .....................
عقد تورٌد طاقة كهربائٌة  /الدفع المسبق
رقم االشتراك:
رقم الطلب :
نوع الطلب :

جدٌد

□

□ استبدال

□ اضافة

رقم العقد :
المعلومات الخاصة بالمشترك
االسم الرباعً  ...............................................:رقم الهوٌة :
وثٌقة اثبات الشخصٌة  ...................................رقم ............................... :
مكان الصدور  .................. :تارٌخ الصدور

/

(جواز سفر ) .................................................

/

العنوان المختار للمراسلة  .................. :المحافظة ......................:المدٌنة  /البلدة ..................... :الشارع............. :
رقم العمارة  ............:الشقة /الدور ................:ص.ب............. :الرمز البرٌدي  ........... :هاتف(منزل)...................:
هاتف (عمل ) ...................... :

البرٌد االلكترونً ................................................

اكس رقم ...........................:
ف
صفة المشترك بالنسبة ( للعقار /المرفق) المتعاقد علًه
مالك

تارٌخ عقد االٌجار او الملكٌة :

مستأجر اصلً

/

اسم وكٌل المشترك  /او مفوض قانونٌا بالنسبة لالشخاص االعتبارٌٌن ....................................................:
رقم مشتغل مرخص (فً حال ان المشترك مؤسسة /شركة)..................................................................:
وثٌقة اثبات الشخصٌة ...................... :الرقم .................. :مكان الصدور .................. :تارٌخ الصدور/ / :
صادر من .................. :بتارٌخ:

رقم التوكٌل/التفوٌض..................... :

/ /

المعلومات المتعلقة بالعقار  /المرفق
عنوان المكان المتعاقدعلى تغذٌة التٌار  :المحافظة  ..........................:المدٌنة /البلدة .......................:الحً ..................
الشارع ............................:العمارة .......................:الشقة /الدور ....................:الهاتف :

المعلومات المتعلقة بالطاقة الكهربائٌة المطلوبة
نوع االستعمال
عدد االطوار □

□ منزلً
طور واحد □

□ تجاري
ثالثة اطوار

□ حكومً

□ صتاعً

نوع  □ :عداد عادي

تٌار امبٌر ..............:جهد فولت  ...................:القدرة المتعاقدة علٌها(

□ زراعً

□ ضخ مٌاه

□ عداد بمحول تٌار ..........:
)ك.ف .أ

الفرٌق االول :شركة كهرباء القدس المساهمة المحدودة وٌشار له فٌما بعد بالشركة وٌمثلها الغراض هذا العقد
الفرٌق الثانً ..........................................................:وٌشار له فٌما بعد بالمشترك
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□ اخرى

شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة
JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD

المادة ( )1تعتبر مقدمة هذا العقد والبٌانات الواردة فٌها جز ًء ال ٌتجزأ منها وتقرأ معه .
المادة (  )2تسري احكام هذا العقد من تارٌخ التوقٌع علٌه المذٌل ادناه ،وٌبقى العقد ساري المفعول لمدة سنة ،وٌجدد بصورة تلقائٌة
اذا لم ٌخل المشترك باي من شروط هذا العقد وٌحق للمشترك طلب انهاءه أو وقفه بصورة مؤقتة وفقا ً للتعلٌمات واللوائح
المعمول بها فً الشركة .
المادة (ٌ )3قر المشترك بمسؤولٌته الكاملة عن صحة البٌانات الشخصٌة وباقً المعلومات الواردة بصدر هذا العقد ،وبأن الشركة لن
تكون بأي حال من االحوال طرفا ً فً اي نزاع ٌنشأ بٌنها وبٌن الغٌر ،حول المكان المتعاقد على تورٌد التٌار الكهربائً
إلٌه ،وٌتعهد المشترك بإخطار الشركة عن أي تغٌٌر ٌطرأ على هذه البٌانات.
المادة ( ٌ )4تعهد المشترك بدفع الرسوم واالجور والتأمٌنات المالٌة وكافة تكالٌف اٌصال و/أو تغذٌة التٌار الكهربائً الخاص به،
طبقا للرسوم والتكالٌف المعتمدة لدى الشركة ،وما قد ٌطرأ علٌها من تعدٌالت مستقبلٌة .
المادة (ٌ )5لتزم المشترك بدفع رسوم الحد االدنى عن عدد االٌام ما بٌن الشحنتٌن والذي تحدد قٌمته حسب نظام التعرفة.
المادة ( ٌ )6قوم المشترك بشراء الكمٌة التً ٌراها مناسبة لحاجته وٌكون مسؤوالً عن اٌة اضرار قد تحدث عن انقطاع التٌار
الكهربائً بعد استهالك القٌمة التً قام بشرائها وقٌمة الرصٌد االحتٌاطً .والناتج عن عدم شرائه لكمٌة جدٌدة .
المادة ()7

ستقوم الشركة بتحصٌل ثمن كمٌة التٌار الكهربائً التً كانت مشحونة فً العداد عند تركٌبه من أول شحنة.

المادة ( )8تعد االجهزة والمعدات المركبة من قبل الشركة لدى المشترك أمانة بٌده ٌ ،لتزم بالمحافظة علٌها  ،وعدم العبث أو
التالعب بها من قبله أو من قبل الغٌر  ،كما وٌلتزم تسلٌمها للشركة عند انتهاء هذا العقد أو ألي سبب من األسباب بنفس
لحالة التً تم استالمها علٌها  ،وبغٌر ذلك ٌتحمل تكالٌف الصالح وأثمان األجهزة المتضررة منها.
المادة ( ٌ )9كون المشترك مسؤوال عن العدادات وأجهزة القٌاس واللوازم والمعدات الكهربائٌة فً مكان المتعاقد معه على تورٌد
الطاقة الكهربائٌة إلٌه  ،وما قد ٌنتج عنها من أضرار له  ،وعلٌه حماٌتها وتأمٌن سالمتها  ،وتنتفً مسؤولٌة الشركة تماما ً
عما ٌحدث بسب ذلك  ،ولٌس للمشترك الرجوع علٌه بأي تعوٌض.
المادة (  )10الشركة غٌر مسؤولة عن ضٌاع بطاقة التشغٌل وفً حالة ضٌاعها فأن المشترك مخٌر بشراء بطاقة تشغٌل جدٌدة أو
دفع غرامة ضٌاع بطاقة من اجل ارجاع الكمٌة التً قام بشرائها من اجل استهالكها .
المادة(  )11ال ٌرتب عقد تورٌد الطاقة الكهربائٌة اي حق من حقوق الملكٌة للمشترك ،وال ٌحق له تحوٌل العقد الى الغٌر ،اال
بموافقة الشركة وطبقا للتعلٌمات واالجراءات المعمول بها لدٌها .
المادة (ٌ )12لتزم المشترك بعدم تجاوز القدرة الكهربائٌة المحددة فً هذا العقد ،وٌتعهد فً حال رغبته فً اضافة معدات أو اجهزة
كهربائٌة تتطلب زٌادة هذه القدرة ،ان ٌتقدم بطلب خطً لتعزٌز القدرة المركبة وتسدٌد المستحقات المالٌة للشركة
الناجمة عن تكلفة زٌادة القدرة الكهربائٌة لتغذٌة االحمال الكهربائٌة الجدٌدة ،وٌتحمل المشترك

و/أو المنتفع أكان خلفا ً

عاما ً و/أو خاصا ً فً حال مخالفته لهذا الشرط كامل المسؤولٌة عن كل ما ٌنجم من اضرار تلحق بالشركة او بالغٌر .
المادة (ٌ )13لتزم المشترك باتباع القواعد الفنٌة المتعلقة بالتمدٌدات الكهربائٌة ،و للشركة كامل الحق فً االمتناع عن تورٌد الطاقة
الكهربائٌة اذا كانت هذه التمدٌدات غٌر مطابقة للمواصفات الفنٌة وشروط السالمة العامة المعتمدة لدى الشركة ،وال
تتحمل الشركة اي مسؤولٌة عما ٌقع من اضرار نتٌجة حدوث اي خلل او تغٌٌر او سوء استخدام للتمدٌدات الخاصة
بالطاقة الكهربائٌة .
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المادة ( ٌ )14جب على المشترك اعالم الشركة حٌن تركه (العقار /المرفق) الي سبب من االسباب ،كً تتمكن من فصل التٌار
الكهربائً وتسجٌل آخر قراءة للعداد وتصفٌة حسابه مع الشركة ،وبغٌر ذلك ٌحق للشركة فصل التٌار الكهربائً فً اي
وقت من االوقات ،ومطالبته بجمٌع المبالغ المستحقة علٌه .
المادة (  )15تبذل الشركة جهدها لتزوٌد المشترك و/أو المنتفع بالطاقة الكهربائٌة بصورة منتظمة وفق ظروف التورٌد العادٌة .وال
تتحمل الشركة اٌة اضرار قد تلحق بالمشترك و/أو المنتفع او باالالت او باالجهزة او المعدات الكهربائٌة العائدة له او
الموجودة فً المكان الذي ٌتم تورٌد الطاقة الكهربائٌة الٌه بسبب ما قد ٌرافق تورٌد الطاقة من حاالت االنقطاع أو عدم
االنتظام أو تردد قوة التٌار الكهربائً الناتجة عن حوادث و/أو ظروف أو اسباب غٌر مقصودة و/أو خارجة عن ارادة
الشركة و/أو ناشئه عن العبث و/أو السرقة من قبل المشترك و/أو من قبل الغٌر من المشتركٌن و/أو غٌر المشتركٌن
و/أو عن كوارث طبٌعٌة و/أو عن اعمال الحرب والحصار و/أو الغزو و/أو العدو االجنبً أو الحرب االهلٌة و/أو
االضطرابات المدنٌة و/أو الشعبٌة و/أو العسكرٌة .
المادة (ٌ )16حق للشركة قطع التٌار الكهربائً الجراء عملٌات الصٌانه واالصالح والتركٌبات الجدٌدة ضمن خطط وبرامج العمل
على الخطوط والمعدات الكهربائٌة ،وال تتحمل الشركة اٌة مسؤولٌة عن اي هالك او ضرر مباشر او غٌر مباشر ٌلحق
بالمشترك و /أو المنتفع من جراء تلك االعمال ،وتلتزم الشركة باالعالن عن االنقطاعات المبرمجة على شبكات الضغط
المتوسط ( )33،11ك.ف لمرة واحدة فً الصحف الٌومٌة و/أو من خالل اإلعالن المرئً والمسموع عبر التلفاز و/أو
اإلذاعات المحلٌة الفلسطٌنٌة.
المادة (  )17اذا كانت االحمال الكهربائٌة التً تقع ضمن احتٌاجات المشترك و/أو خلفه ذات حساسٌة وأهمٌة عالٌة ،وكان انقطاع
التٌار الكهربائً قد ٌتسبب فً الحاق تلف او ضرر بالمشترك و/أو خلفه او بالغٌر ال ٌمكن تالفٌه ،فعلى المشترك و/أو
خلفه القٌام بتركٌب وحدات تولٌد احتٌاطٌة تتناسب مع احتٌاجاته وتشغٌلها فً الوقت المناسب عند حدوث االنقطاع.
المادة (ٌ )18حق لموظفً وعمال الشركة المفوضٌن ان ٌدخلوا الى ( عقار /مرفق) المشترك خالل ساعات النهار ،الغراض قراءة
العداد أو فحصه أو الكشف عن التمدٌدات الداخلٌة واالجهزة الكهربائٌة الموجودة لدٌه دون أي ممانعة من المشترك و/أو
خلفه المنتفع  ،وللشركة كامل الحق فً حال مخالفة هذا االقرار فصل التٌار الكهربائً عن الخدمة لحٌن تمكٌن مفوضٌها
من اداء مهمتهم .
المادة ()19
أٌ .نتهً عقد تورٌد الطاقة الكهربائٌة دون اخطار المشترك من الحاالت التالٌة :
-1

وفاة المشترك بالنسبة لألشخاص الطبٌعٌٌن  ،وٌجوز تحوٌل العقد لورثته أو ألي منهم من أداء مهمتهم.

-2

تصفٌة او انتهاء عمل االشخاص المعنوٌٌن الي سبب من االسباب القانونٌة .

-3

تغٌٌر صفة االستعمال .

-4

زٌادة قدرة االحمال الكهربائٌة دون موافقة الشركة او التوسع فً ( العقار/المرفق) .

-5

تخلف المشترك عن الوفاء بااللتزامات التعاقدٌة.

-6

العبث والتالعب فً العداد وملحقاته.

-7

استجرار الطاقة الكهربائٌة بطرٌقة غٌر مشروعة.
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-8

هدم العقار أو هجره لفترة طوٌلة أو لتغٌٌر الملكٌة.

-9

اختالل أهلٌة التعاقد ألي سبب من االسباب القانونٌة.

 - 10اذا تبٌن عدم صحة البٌانات المقدمة من المشترك او حصول تغٌٌر فً الشروط الالزمة لتورٌد الطاقة الكهربائٌة
أو بناء على طلب من السلطات القضائٌة و/أو المختصة .
 - 11تخلى المشترك عن االشتراك لشخص آخر وتحوٌل العقد السمه.
 - 12اذا سمح المشترك الي شخص آخر للتزود بالطاقة الكهربائٌة من خالل الخدمة الخاصة به.
 - 13انتهاء الكمٌة المشتراه.
بٌ .جوز للشركة ابرام عقد جدٌد مع المشترك و/أو المستفٌد المتنفع بصفته خلفا ً عاما ً و/أو خاصاً ،اذا قام بتصوٌب المخالفات
الواردة فً البنود ( )7،10،6،5من الفقرة (أ) من هذه المادة دفع كافة المبالغ المستحقة للشركة والتعوٌض عن االضرار التً
لحقت بها نتٌجة وقوع هذه المخالفات .
المادة ( ٌ )20جوز للمشترك طلب تحوٌل هذا العقد ألي شخص آخر منتفع  ،شرٌك فً (العقار/المرفق) بموافقة الشركة  ،وبعد
قٌامه بتصفٌة كامل المستحقات المترتبة للشركة فً ذمته.
المادة (  )21إذا قام المشترك باستهالك الطاقة الكهربائٌة بطرٌقة غٌر مشروعه من خالل العبث بالعدادات او توابعها او خالل
الشبكات الكهربائٌة ،فتتم محاسبته على هذه االستهالكت وعن أٌة اضرار أخرى وفق التعلٌمات المعمول بها فً الشركة
 ،مع احتفاظ الشركة بحق اتخاذ الغجراءات القانونٌة من جزائٌة أو حقوقٌة وفق ما تراه مناسبا ً.
المادة (ٌ )22لتزم المشترك فً حالة تغٌٌر صفة االستخدام المحددة فً هذا العقد بسداد فروق االستهالك  ،وذلك على أساس التعرفة
الخاصة باالستعمال الجدٌد من تارٌخ تغٌٌر صفة االستعمال .
المادة (  )23تسري على المشترك أحكام التعرفة الكهربائٌة  ،وأحكام تكالٌف رسوم الخدمات وأٌة قوانٌن وأنظمة وتعلٌمات أو
قرارات تنفٌذٌة أخرى تتعلق بموضوع تورٌد الطاقة الكهربائٌة  ،وما قد ٌطرأ علٌها من تعدٌالت من حٌن آلخر.
المادة (  )24كل حالة لم ٌنص علٌه فً هذا العقد ،تطبق علٌها أحكام القوانٌن واألنظمة السارٌة المفعول فً المنظمة بما فً ذلك
القواعد التً تحكم العقود.
المادة ( )25اقر أنا الموقع أدناه قمت باالطالع على نظام الدفع المسبق وتفهمت أنظمته وتعلٌمات استخدام هذا النظام وأنه استلمت
نسخة منه.
بتارٌخ  ......./......./........من نسختٌن ،وقد تسلم المشترك و/أو وكٌله القانونً نسخة منه.

حرر هذا العقد فً

الفرٌق الثانً

الفرٌق االول

المشترك(المستفٌد)

شركة كهرباء محافظة القدس
االسم :

االسم :

الوظٌفة :

التوقٌع :

التوقٌع :
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