
 

 
 نظـام اإلشتراك بالتيـار الكهـربائي

 
 أحكام عامةالباب األول: 

 
 : مقدمة

تخضع لهذا النظام جميع االشتراكات، باسـتثناء إشتراكات التوتر العالي واشـتراكات التوتر المتوسـط 
 ك.ف.آ التي تخضع لعقود خاصة مع طالبيها يقرها مجلس إدارة المؤسسة.  6000بقدرة تزيـد عن 

 
فول�ت،  220رسوم والمسافات المحددة إلشتراكات الت�وتر الم�نخفض ف�ي ه�ذا النظ�ام، ه�ي لت�وترإن ال

 فولت. 110وبالتالي فإن الرسوم والمسافات تخّفض إلى النصف في حال كان اإلشتراك ال يزال على توتر
 

 : إطار النظام ونشره ومفعول األنظمة السابقةالمادة األولى
ن المؤسس�ة ومش�تركيها، وتلغ�ى كاف�ة األنظم�ة والق�رارات الس�ابقة ذات يرعى ه�ذا النظ�ام العالق�ة ب�ي

 الصلة.
 

للمؤسس�ة أقس�ام التوزي�ع التابع�ة ُينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وعل�ى لوح�ات اإلعالن�ات ف�ي 
 وعلى موقع المؤسسة االلكتروني.

 
 : اإلنشاءات والتجهيزات الالزمة لإلشتراكالمادة الثانية

كهرب�اء لبن�ان التي�ار لمش�تركيها عب�ر إنش�اءات وتجهي�زات تق�ّدمها وترّكبه�ا وتص�ونها  تؤّمن مؤسسة
محتفظة بملكيتها الكاملة لها، ويعود لها وحدها أمر تحديد نوعيات ومواص�فات ه�ذه اإلنش�اءات والتجهي�زات 

 وكيفية إنشائها وتركيبها ووصلها بالشبكات العامة.
  

القانوني���ة والمادي���ة الالزم���ة للمؤسس���ة لتزوي���ده بالطاق���ة يتوج���ب عل���ى المش���ترك ت���أمين ك���ل الس���بل 
الكهربائية، وتقع عل�ى عاتق�ه مس�ؤولية حراس�ة منش�آت وتجهي�زات المؤسس�ة الواقع�ة داخ�ل ح�رم أمالك�ه أو 
األمالك التي يشغلها. ويتوجب عليه تمكين المؤسسة من الوصول إلى هذه التجهيزات والمنشآت ساعة تش�اء 

 مؤسسة استعمال هذه المنشآت والتجهيزات لتزويد مشتركين آخرين بالتيار. دون أي عائق. ويحق لل
 

 :المادة الثالثة
ُيحظر على المشترك أن يتنازل أو يمد أو يبيع الغير جزئيا أو كليا، وبأية طريقة كانت، الطاقة الت�ي 

ع�ن المؤسس�ة تقدمها المؤسسة إلشتراكه وال يحق له التذرع بأي قبول أو رض�وخ ض�مني أو ش�فهي ص�ادر 
 في أي حال أو في أي موضوع كان. 

 
 : حدود مسؤوليات المؤسسةالمادة الرابعة

تؤّمن المؤسسة التيار للمشتركين ضمن ح�دود إمكانياته�ا. وال يترت�ب عليه�ا دف�ع أي�ة تعويض�ات م�ن 
 جراء التوقف عن اإلمداد بسبب عطل أو نقص في اإلمكانيات أو قوة قاهرة.

 



مسؤولية كانت تجاه المشتركين وأمالكهم والغير عن ك�ل ح�ادث، مهم�ا ك�ان،  ال تتحمل المؤسسة أية
يحص��ل ف��ي من��ازل المش��تركين أو أم��اكن إش��تراكاتهم وتوابعه��ا م��ن ج��راء إس��تعمال أو تس��يير اإلنش��اءات 
واألجهزة الكهربائية ما لم يثبت أن على المؤسسة مسؤولية مباشرة في هذا األمر. ويتوجب على المشتركين 

أجهزة حماية كافية ومالئمة لتجهيزاتهم وأماكن إشتراكاتهم لدرء األخطار الت�ي يمك�ن أن تح�دث م�ن  تركيب
 خالل شبكات الكهرباء. 

 
  

 
  : مكان إجراء معامالت اإلشتراكات بالتيار الكهربائي والمستندات الالزمة لهاالمادة الخامسة

ة ، تخف�يض ، تحوي�ل ، ...) أن يق�دم طلب�ه على طالب إشتراك جديد أو تعديل إشتراك قائم لديه (تقوي�
ف��ي مكت��ب الزب��ائن ف��ي قس��م التوزي��ع ال��ذي يق��ع العق��ار موض��وع الطل��ب ض��من نطاق��ه الجغراف��ي، مرفق��ا 
 بالمستندات التي تحدد مكان اإلشتراك وتثبت هوية وصفة طالب اإلشتراك (مالك ، مستأجر ، مستثمر ...). 

 

تص�در ع�ن المديري�ة العام�ة، وتنش�ر عل�ى موق�ع المؤسس�ة  تحدد ماهية المس�تندات المطلوب�ة بم�ذكرة
 االلكتروني وُتحفظ هذه المستندات في مكتب الزبائن.

 
 : رسم المعاملةالمادة السادسة

ل.ل. من طال�ب إج�راء أي ن�وع م�ن أن�واع المع�امالت (إش�تراك  10.000ُيستوفى رسم معاملة قدره 
باستثناء طلب الكش�ف عل�ى جه�از لى مشترك جديد، ..) جديد، تقوية، تخفيض، قطع مؤقت، تجميد، تحويل إ

 .تعداد اإلشتراك
 

 إذا تضمنت المعاملة ذاتها أكثر من طلب واحد، ال يستوفى سوى رسم معاملة واحد.
 

إلجراء أية معاملة إلشتراك قائم، لذات المش�ترك، يش�ترط أال يك�ون علي�ه أي�ة متوجب�ات م�ن ف�واتير 
ويتوج�ب تأكي�د ه�ذا األم�ر م�ن المعني�ين ف�ي دائ�رة وضعها (مقّس�طة)،  أو غير مسّوىومحاضر غير مسددة 

 التوزيع، قبل دفع رسوم المعاملة.
 

 ال يعتبر اإلشتراك، أو أي تعديل له، قائما ونافذا إال بعد دفع كامل الرسوم المتوجبة عليه. 
 

 : التأمينالمادة السابعة
تراك جديد أو تقوية أو تخف�يض أو دم�ج أو يتوجب على المشترك أن يدفع تأمينا" في حاالت عقد اش

ل.ل/ك.ف.أ)  10.000ل.ل/أمبي�ر (أو 2.000تجزئة إشتراك ق�ائم أو تحويل�ه إل�ى إس�مه، يح�دد عل�ى أس�اس 
 مكتتب به.

 

ل.ل/أمبي�ر، ويمك�ن 10.000إذا كان اإلشتراك يعود إلى عداد ورشة، تحدد قيمة التأمين عل�ى أس�اس
أو تقديم كفالة مصرفية بقيمتها يصار إلى تحريرها فور إلغ�اء اإلش�تراك أو  في هذه الحالة تسديد التأمين نقدا

 تحويله وتثبيته.
 

الم��دفوع س��ابقا إل��ى المش��ترك عن��د تقوي��ة أو تخف��يض أو دم��ج أو تجزئ��ة أو إلغ��اء الت��أمين يع��اد مبل��غ 
وذل�ك لق�اء تق�ديم  اإلشتراك أو تثبيت�ه أو تحويل�ه إل�ى مش�ترك آخ�ر، بع�د تس�ديد جمي�ع المب�الغ المترتب�ة علي�ه،

) (وفي حال فقدانها يمك�ن اس�تبدالها ABالنسخة المخصصة للمشترك من معاملة االشتراك (نسخة المشترك 
في خالل سنتين على األكثر من ت�اريخ التأمين ، على أن يتم تقديم طلب إسترجاع )بنسخة طبق األصل عنها

 تقوية أو تخفيض أو دمج أو تجزئة أو إلغاء أو 



 شتراك أو تحويله، تحت طائلة سقوط الحق باسترجاعه.تثبيت اإل
 

 : فحص التجهيزات الكهربائيةالمادة الثامنة
يتوجب عل�ى المش�ترك اإلج�ازة لمس�تخدمي المؤسس�ة ال�دخول إل�ى األم�اكن الموج�ودة فيه�ا إنش�اءات 

 كهربائية في أي وقت كان، إلجراء الفحص الذي يرونه ضروريا.
 

تحول دون ممارسة هذا الحق تؤدي، بعد التثبت منها من قبل موظف كل معارضة من قبل المشترك 
 محلّف، إلى قطع التيار عن اإلشتراك وال ُيعاد إليه إال بعد إذعان المشترك.

 
 : تقدير المقطوعات في حال تعطل أجهزة التعدادالمادة التاسعة

عي�ة ذات الفت�رة م�ن في حال تعطل أي م�ن أجه�زة التع�داد ع�ن العم�ل خ�الل فت�رة معين�ة، ف�إن مقطو
السنة السابقة هي التي تعتمد كأساس لتنظيم فواتير تقديرية لإلشتراك. وإذا لم يكن قد مض�ى س�نة عل�ى تنفي�ذ 

 اإلشتراك، ُتُ◌عتمد للتقدير مقطوعية الفترة المعادلة لفترة العطل، السابقة مباشرة له.
 

ن الس�نة أو الفت�رة الس�ابقة والس�نة أو إذا تبين وجود إرتفاع أو إنخفاض ب�وتيرة مح�ددة لإلس�تهالك ب�ي
 الفترة الحالية، يصار إلى أخذ نسبة اإلرتفاع أو اإلنخفاض بعين اإلعتبار عند تطبيق القاعدة أعاله.

 

في الحاالت اإلستثنائية، وإذا تبين أن المعطيات المذكورة أعاله ال تسمح بتق�دير واقع�ي للمقطوعي�ة، 
 تبريرها وموافقة مدير التوزيع المعني عليها. يمكن اللجوء إلى مقاربة أخرى، شرط

 
 
 

 : تسديد الفواتيرالمادة العاشرة
على المشترك أن يدفع لجابي المؤسسة، وفي موقع اإلشتراك، قيمة الفاتورة التي تص�درها المؤسس�ة 

كم�ا إلشتراكه والمتضمنة بدالت إستهالك الطاق�ة الكهربائي�ة ورس�وم اإلش�تراك والض�رائب المتوجب�ة علي�ه. 
 يحق للمشترك الدفع بواسطة المصرف (التوطين). 

إذا تعذر الدفع للجابي ألي سبب من األسباب، يتوجب على المشترك أن يس�دد قيم�ة ف�اتورة إش�تراكه 
في قسم التوزيع المسؤول عن النطاق الجغرافي حي�ث يق�ع اش�تراكه، وذل�ك ف�ي مهل�ة ش�هر عل�ى األكث�ر م�ن 

س�ة ف�ي ث�الث ص�حف محلي�ة يومي�ة، أو بأي�ة وس�يلة إعالمي�ة أخ�رى، وعل�ى تاريخ التبليغ الذي تنشره المؤس
موقعها االلكتروني، وتحدد فيه إنها وضعت قيد التحصيل الفواتير التي لم تسدد للجباة والعائدة إلصدار معين 

 ولمناطق محددة.
تراك دون أي إذا لم يتم الدفع خالل المهلة المذكورة أعاله، يحق للمؤسس�ة أن تقط�ع التي�ار ع�ن اإلش�

إنذار إضافي، وال تعيده إال بعد تسـوية وضع الفواتير غير المسددة التي ُيضاف إلى كل منه�ا غرام�ة ت�أخير 
ل.ل على كل فاتورة توتر متوسط. وتس�تطيع  30.000ل.ل على كل فاتورة توتر منخفض و 6.000بمعدل 

 ء كافة المبالغ المترتبة لها.المؤسسة اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والنظامية إلستيفا
يتوجب على المشترك تسديد الفاتورة التي تق�ّدم إلي�ه دون اعت�راض عل�ى قيمته�ا، إال إذا تب�ين وج�ود 
خطأ مادي جوهري فيها، عندها يمكنه االعتراض عليها قب�ل دفعه�ا، خطي�ا ل�دى قس�م التوزي�ع ال�ذي يتب�ع ل�ه 

ا ُوجد، وفق األصول، وخالل شهر واحد من تاريخ تقديم إشتراكه، فُيدرس هذا االعتراض وُيصحح الخطأ إذ
االعت��راض. أم��ا إذا تب��ين ع��دم ص��حة االعت��راض فُتعتب��ر الف��اتورة غي��ر مس��ددة إعتب��ارا م��ن ت��اريخ ب��ت 

 االعتراض، وتتخذ اإلجراءات المترتبة على هذا األمر.
. 



 المتوجبات أو محاضر المخالفات: بدالت إعادة التيار المقطوع بسبب المتأخرات أو المادة الحادية عشرة 
إذا قطعت المؤسسة التي�ار ع�ن المش�ترك ألح�د األس�باب المنص�وص عنه�ا ف�ي ه�ذا النظ�ام أو بس�بب 
تمّنعه عن تسديد المترتبات المتوجبة عليه، فعليها أن تعي�ده بع�د إزال�ة س�بب القط�ع، وبع�د أن ي�دفع المش�ترك 

ل.ل. إذا ك�ان  30.000راك عل�ى الت�وتر الم�نخفض، أو ل.ل. إذا ك�ان اإلش�ت 10.000بدل إعادة مبل�غ ق�دره 
 اإلشتراك على التوتر المتوسط. 

  
 : ترك مكان اإلشتراكالمادة الثانية عشرة

إذا ترك المشترك المكان الذي ُعقد اإلشتراك ل�ه، ألي س�بب ك�ان، يتوج�ب علي�ه إب�الغ قس�م التوزي�ع 
 قاله إلى الغير أو إلغائه. المعني خطيا ويبقى مسؤوال عن اإلشتراك حتى تاريخ انت

 إلغاء اإلشتراك :المادة الثالثة عشرة
يعتبر اإلشتراك ملغى حكما فور زوال المبنى أو المنشأة التي ج�رى عق�د اإلش�تراك لتغ�ذيتها بالتي�ار 
بفعل الهدم أو أي سبب آخر، وال يمكن عقد إشتراك آخر مكانه إال بعد دفع كافة رسومه على أساس إشتراك 

 جديد.
 ُيلغى اإلشتراك بالتوتر المتوسط عند هدم المبنى أو المنش�أة الت�ي ُعق�د اإلش�تراك لتغ�ذيتها إذا بق�ي ال

لذات العقار (ولذات القسم من العقار) وبقيت تجهيزاته (شبكته ومحوله وخالياه وأجهزة تعداده...) قائمة ف�ي 
 أثناء وبعد الهدم.

 ُيعتبر الطلب قائما إال بعد تسديد كافة المتوجب�ات يمكن للمشترك أن يطلب خطيا إلغاء إشتراكه، وال
وال يترتب عل�ى اإللغ�اء  المترتبة عليه، أو التعهد بتسديدها بتوقيع نموذج خاص تضعه المؤسسة لهذه الغاية.

أية أكالف إضافية على المشترك، كما ال يكون لهذا األخير الحق بالمطالبة بأية تعويضات أو رسوم ك�ان ق�د 
 اإلشتراك، باستثناء بدل التأمين، وبعد حسم المتوجبات المترتبة عليه.   دفعها لقاء

تسري مفاعيل إلغاء اإلشتراك فور نزع المؤسسة لتجهيزاته، على أن ي�تم ذل�ك ف�ي خ�الل م�دة ش�هر 
 من تاريخ تحقق شروط اإللغاء، تحت طائلة إعتبار اإللغاء ساريا حكما فور إنقضاء هذه المدة.

 
 : تحويل اإلشتراك إلى مشترك جديدعشرةالمادة الرابعة 

ما لم يكن اإلشتراك قد ألغي، فإنه يمكن تحويله إلى مشترك جديد حّل محل المشترك السابق على أن 
 .التأمينُيستوفى منه بدل 

إذا ُوجدت متأخرات أو أعباء على اإلشتراك المطلوب تحويله، ُيخّير المش�ترك الجدي�د ب�ين تس�ديدها 
راك جديد، وفي هذه الحالة تحال المتأخرات واألعباء إلى جهاز أوامر التحصيل لتحصيلها أو دفع رسوم إشت

 من المشترك السابق.
ال يستفيد المشترك الجديد من أية تعرفات أو إفادات خاصة كان يستفيد منها المشترك الس�ابق إال إذا 

أو اإلف��ادات الخاص��ة، وال تس��ري ه��ذه  ق��ّدم المس��تندات النظامي��ة المثبت��ة لحق��ه باإلس��تفادة م��ن ه��ذه التعرف��ات
 اإلستفادة إال إعتبارا من تاريخ تقديم هذه المستندات.

 
 : حاالت اإلشتراك وطريقة التعامل معهاالمادة الخامسة عشرة

 تحدد حاالت اإلشتراكات وطرق التعامل معها على الشكل التالي:
 

 : ـ اإلشتراك العامل1
تيره بشكل دوري (حتى ولو لم تتضمن أي إستهالك ألي سبب كان هو اإلشتراك العادي الذي تصدر فوا 

 كالسفر، أو طلب المشترك قطع التيار، أو قطع المؤسسة التيار لترتب متأخرات أو متوجبات ...).
 : ـ اإلشتراك الملغى2



 هو اإلشتراك الذي ألغي بطلب من المشترك، أو من قبل المؤسسة بسبب عدم تسديد المتوجبات المترتبة 
 .عليه وفق ما ورد في هذا النظام، وال يمكن عقد إشتراك جديد مكانه إال بعد دفع رسوم إشتراك جديد

 
 : ـ اإلشتراك المعلّق3
هو اإلشتراك الذي توقف تزويده بالتيار بصورة مستمرة لسبب غير مسؤول عنه المشترك (أعطال،...)  

 ن تاريخ مطالبة المشترك المؤسسة خطيا بذلك.ولم تتم إعادة التيار إليه في خالل شهر على األكثر م
ال تترتب عن الفترة الزائ�دة ع�ن م�دة الش�هر الم�ذكورة أع�اله، وحت�ى إع�ادة التي�ار، أي�ة رس�وم إش�تراك  

 شهرية.
 

 ـ اإلشتراك المجّمد: 4
يار عنه : يعتبر اإلشتراك مجمدا حكما إذا لم يستهلك التيار ألي سبب (بما فيه قطع التالتجميد الحكميـ  أ 

لعدم تسديد المتوجبات المترتبة علي�ه) ول�م تس�دد الف�واتير الص�ادرة ل�ه ع�ن ثالث�ة إص�دارات (ول�يس 
بالضرورة أن تكون متواص�لة)، وذل�ك ف�ور إنقض�اء م�دة س�تة أش�هر عل�ى إقف�ال جباي�ة إص�دار أول 

جهي�زات وين�زع ت) ABفاتورة غير مس�ددة، في�نظم قس�م التوزي�ع المعن�ي معامل�ة بالتجمي�د الحكم�ي (
إعتب�ارا م��ن ت�اريخ ن��زع اإلش�تراك وأجه�زة تع��داده، وتتوق�ف كاف�ة الرس��وم الش�هرية المتوجب��ة علي�ه 

 .التعداد
إذا أنقضت ستة أشهر على تاريخ التجميد الحكمي لإلشتراك ولم يتم دف�ع المت�أخرات المترتب�ة علي�ه  

نهائي�ا. باس�تثناء اش�تراكات ، يعتبر هذا اإلش�تراك ملغ�ى حكم�ا و)ABوتنظيم معاملة بإعادة إحيائه (
 اإلدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات.

 I 
أما إذا ُسددت، في خالل فترة الستة أش�هر ه�ذه، المت�أخرات وُنّظم�ت معامل�ة بإع�ادة إحي�اء اإلش�تراك  

)AB(    :ودفعت رسومها البالغة 
 100.000ل.ل/أمبي�ر مكتت�ب ب�ه عل�ى الت�وتر الم�نخفض، وبح�د أدن�ى يبل�غ  1000 •
 ل.ل. 
 1.000.000ل.ل./ك.ف.أ مكتتب به على التوتر المتوسط، وبحد أدنى يبلغ  4000 •
 ل.ل. 

فُيعاد إحياء هذا اإلشتراك وتركي�ب تجهيزات�ه وأجه�زة تع�داده واس�تئناف توج�ب الرس�وم الش�هرية علي�ه 
 بشكل عادي.

لم�دة أقص�اها  )ABي�د إش�تراك(تجم : يمكن للمشترك تجميد إشتراكه بموجب معاملةالتجميد اإلختياريـ  ب
سنتين لقاء رسم تجميد إختياري يعادل نصف رسم إعادة اإلحياء المذكور في الفقرة السابقة. فيتم نزع 

 عداد وتجهيزات اإلشتراك ويتوقف توجب الرسوم الشهرية عليه.
  
ة إحي�اء على المشترك إعادة إحي�اء إش�تراكه ف�ي خ�الل م�دة الس�نتين الم�ذكورة أع�اله بموج�ب معامل� 

تتضمن رسم إع�ادة إحي�اء يع�ادل رس�م التجمي�د اإلختي�اري، فيع�اد تركي�ب تجهي�زات  )ABإشتراك (
 اإلشتراك وأجهزة تعداده ويعود إلى وضع اإلشتراك العامل. 

أما إذا لم تتم إعادة إحياء اإلشتراك في خ�الل ه�ذه الم�دة فإن�ه يص�بح ملغ�ى حكم�ا. باس�تثناء  
 والمؤسسات العامة والبلديات. اشتراكات اإلدارات الرسمية

ال يمكن تجديد التجميد اإلختياري إال بعد إنقضاء ستة أشهر على األق�ل عل�ى إع�ادة إحيائ�ه م�ن آخ�ر  
 تجميد إختياري. 

 : التخفيض النهائي لقدرة اإلشتراكالمادة السادسة عشرة



حقه ب�الفرق ب�ين الق�درة  يمكن للمشترك أن يطلب تخفيض قدرة إشتراكه نهائياً، ويفقد في هذه الحالة
 المكتتب بها وتلك المطلوبة دون أي تعويض من أي نوع، باستثناء بدل التأمين.

 
 : الكشف على العدادالمادة السابعة عشرة

إذا طلب المشترك الكشف على عداده أو محدده (الفاصل التلق�ائي) للتأك�د م�ن س�المة عملهم�ا، علي�ه 
ل.، يع�اد إلي�ه إذا تب�ين أن جه�از تع�داد إش�تراكه أو مح�دده معط�ل ل. 30.000أن يدفع رس�ما مقطوع�ا ق�دره 

 لسبب خارج عن مسؤوليته.
 

  : تعديل تجهيزات أو تمديدات اإلشتراكالمادة الثامنة عشرة
إذا طلب المشترك نقل المحطة أو العداد من مكان إلى آخر داخل ذات العقار العائد له اإلش�تراك، أو 

أو تمديدات إشتراكه أو في نموذج المحطة، يتوجب عليه أن يدفع، بعد موافقة  إجراء أي تعديل في تجهيزات
٪ 10مديرية التوزيع المعنية بإشتراكه، جميع التكاليف حسب سعر الكلفة المتبع ف�ي المؤسس�ة، مض�افا إليه�ا 

 من قيمة كلفة اليد العاملة، كبدل دراسة وإشراف.
 استعماالته: تخصيص اإلشتراك وتعدد المادة التاسعة عشرة

ألكثر من عقار واحد (أو قسم من العق�ار إذا ك�ان مف�رزا)، كم�ا ال يمك�ن احد ال يمكن عقد إشتراك و
عق��د أكث��ر م��ن إش��تراك واح��د ل��ذات العق��ار (أو القس��م المف��رز من��ه) إذا ك��ان مبني��ا ومع��دا لالس��تعمال كوح��دة 

 .متكاملة
وح��دات متكامل��ة ومس��تقلة ع��ن بعض��ها أم��ا إذا ك��ان العق��ار مبني��ا وغي��ر مف��رز، ومع��دا لإلس��تعمال ك

 البعض، فيقتضي عقد إشتراك مستقل لكل وحدة من هذه الوحدات. 
O 

أما إذا كانت بعض هذه الوحدات مش�غولة بالكام�ل م�ن قب�ل جه�ة واح�دة ولنش�اط واح�د، ف�يمكن عق�د 
بواس�طة مالحظيه�ا إشتراك واحد لها شرط تقديم المستندات المثبتة لهذا اإلشغال، وللمؤسسة الحق بأن تتأك�د 

 من صحة هذا األمر، وتخضع موافقتها على إعطائها إشتراك واحد إلستنسابها المطلق.
   

تحدد الوحدات المختلف�ة ف�ي العق�ار باإلس�تناد إم�ا إل�ى رخص�ة اإلش�غال وإم�ا إل�ى إف�ادة ص�ادرة ع�ن 
التأك�د م�ن مض�مون ه�ذه البلدية أو عن مختار المحل�ة الت�ي ل�يس فيه�ا بلدي�ة، عل�ى أن يبق�ى للمؤسس�ة الح�ق ب

 اإلفادة األخيرة، بواسطة مالحظيها.
يمك��ن إس��تعمال إش��تراك وح��دة معين��ة لنش��اطات مختلف��ة ض��منها، مكّمل��ة لبعض��ها ال��بعض. وإذا ك��ان 
إستهالك أحد هذه النشاطات يخضع لتعرفة مخّفضة خاصة، فال يستفيد اإلشتراك من هذه التعرفة إال إذا كان 

٪ م�ن مجم�ل إس�تهالك كام�ل الوح�دة ويخض�ع تق�دير ه�ذا اإلس�تهالك إل�ى 80د ع�نإستهالك ه�ذا النش�اط يزي�
 إستنساب المؤسسة المطلق.

  
إذا كان اإلشتراك مخصصا لتغذية مؤسس�ة أو مجم�ع تج�اري أو ص�ناعي أو س�ياحي يملك�ه ش�خص 
معنوي أو طبيعي واحد، ومشغول من قب�ل غي�ر المش�ترك (ش�خص أو أكث�ر) بموج�ب عق�د إس�تثمار أو عق�د 
خاص آخر مشابه له، فإنه يمكن للشاغل (أو للشاغلين) التزّود بالتيار من اإلشتراك، إنما يبقى هذا اإلشتراك 
بإسم المال�ك وال يمك�ن تحويل�ه إل�ى أس�م الش�اغل إال بموافق�ة موثق�ة م�ن المال�ك، ويبق�ى ه�ذا األخي�ر مس�ؤوال 

 ة الغير فيما يتعلق بهذا العقد.بالكامل عن عقد اإلشتراك، وُيعتبر الشاغل (أو الشاغلون) بمثاب
 

 : مرور الزمنالمادة العشرون
يسقط حكما بمرور الزمن كل حق مهما كان نوعه، ألي مشترك أو مستمد للتي�ار م�ن المؤسس�ة، إذا 

 انقضت مدة سنتين على نشوئه دون المطالبة (أو تكرار المطالبة) به خطيا.



 
 
 
 
 

 توتر المنخفضأحكام خاصة بإشتراكات الالباب الثاني : 
 
 

 : تحديد إشتراك التوتر المنخفضالمادة الواحدة والعشرون
يعتبر إشتراكا بالتوتر المنخفض كل إشتراك يتغذى من مخارج محول عام غي�ر مخص�ص لمش�ترك 

 واحد.
 

 : تحديد قدرة اإلشتراك.المادة الثانية والعشرون
 وبإحدى القدرات التالية حصرا: )Aتحدد قدرة االكتتاب باشتراك بالتوتر المنخفض باألمبير (

  
15 20 30 40 50 60 3×10 3×15 3×20 3×30 3×40 3×50 3×60 3×80 
3×100 3×150 3×200 3×300 3×400 3×500 3×600 3×800 

 
 : تحديد حاجات البناء من القدرةالمادة الثالثة والعشرون

اردة في طلب مالكه، أو في دراس�ة تحدد حاجات البناء من القدرة الكهربائية بأعلى قدرة بين تلك الو
 12و  2ف.أ./ م 60مهندسه، أو في تقدير المؤسسة المستند إلى مساحة ش�ققه (دون الش�رفات) وعل�ى أس�اس 

 ك.ف.أ. لكل من مصعد البناء والخدمات المشتركة والمرآب.
 

 شروط إمداد البناء بالتيار  :المادة الرابعة والعشرون
ت األبنية المنصوص عنه�ا ف�ي الم�ادة الس�ابقة، تح�دد الق�درة اإلجمالي�ة مع األخذ بعين اإلعتبار حاجا

أمبير إذا كان�ت  30×3القصوى التي تلتزم المؤسسـة بوضعها بتصرف مجموع المشتركين في بناء واحد بـ 
المس�ـافة ب�ين محط�ة التحوي�ـل العام��ـة ولوح�ـة ع�دادات اشـ�ـتراكات الب��ـناء (بإتب�اع الطرق�ات العام�ة) ض��من 

 م.  1000أمبير إذا كانت هذه المسافة هي ضمن حدود  20×3م، وبـ  800د ح،دو
، وكان�ت إمكاني�ات الش�بكة تس�مح بتلبي�ة ٪25أما إذا زادت المسافة عن هذه الحدود بنسبة ال تزيد عن 

فيا إليص�ال الش�بكة الالزم�ة إل�ى بنائ�ه (إذا ل�م تك�ن واص�لة اإلشتراك، فيسـتوفى من مال�ك البن�اء رس�ـما إض�ا
 ل.ل. لكل متر يزيد عن الحدود المشار إليها أعاله. 20.000إليه)، وبمعدل 

  
إذا تضمنت المسافات المشار إليها أعاله أقساما تقع ض�من األم�الك الخاص�ة، تتحم�ل المؤسس�ة فق�ط 

مت�را، أم�ا م�ا يزي�د ع�ن ذل�ك  75يه�ا كاب�ل الش�عبة) لمس�افة أكالف مد شبكة التوتر المنخفض الهوائي�ة (بم�ا ف
ل.ل/م، ويتوجب عليه أيضا تأمين التنازالت المسجلة قانونا، التي تجيز  20.000فيتحمله مالك البناء وبمعدل

 للمؤسسة مد الشبكة في أمالك الغير الخاصة. 
 

أمبي�ر . ويمك�ن تغذي�ة  1.000ع�ن  ال ُيغّذى أي بناء بالتيار م�ن الش�بكة الهوائي�ة بق�درة مكتتب�ة تزي�د
أمبي��ر بواس��طة مخ��رج خ��اص ه��وائي أو مطم��ور، إذا كان��ت  2.000البن��اء ال��ذي يق��ل مجم��وع حاجت��ه ع��ن 



ويمكن، عند الض�رورة، تخط�ي ه�ذه  م.200المسافة بين لوحة عداداته ولوحة التوزيع العمومية ال تزيد عن 
  د األدنى للمواصفات النوعية للطاقةالحدود بموافقة مديرية التوزيع، شرط عدم تجاوز الح

  
عل��ى ط��البي اإلش��تراك أن يلحظ��وا عل��ى رخص��ة بن��ائهم ويبن��وا عل��ى نفق��تهم ومس��ؤوليتهم، المك��ان 
المناسب الذي توافق عليه مديرية التوزيع المعنية بإشتراكهم، لتركيب جمي�ع الع�دادات في�ه. ويج�ب أن ُتلح�ظ 

 المشروع عدة أبنية. غرفة واحدة على األقل لكل بناء، إذا تضمن
 
 
 

 : أكالف إنشاء المحطة العامةالمادة الخامسة والعشرون
 تتحمل المؤسسة أكالف إنشاء المحطة العامة الالزمة لتلبية طلبات المشتركين في الحاالت التالية:

 
 إذا كانت القدرات والمسافات تقع ضمن الحدود المنصوص عنها في المادة السابقة.  -1

            
كانت المسافة بين مكان اإلشتراك (في عقار أو أكثر) واقرب مأخذ شبكة توتر متوسط بإتباع  إذا -2

م، شرط أن يبلغ مجموع الق�درة المطلوب�ة المكتت�ب به�ا 300األمالك العامة، تساوي أو تقل عن 
 ك.ف.أ. على األقل. 65

  
 65كتت��ب به��ا ع��ن م وزاد مجم��وع الق��درة الم300إذا كان��ت المس��افة الم��ذكورة أع��اله تزي��د ع��ن -3

 60م والب�الغ 300ك.ف.أ.، ودفع طالبو اإلشتراك بدل تمديد ش�بكة الت�وتر المتوس�ط الزائ�دة ع�ن
الف ل.ل. لكل متر إذا كان�ت الش�بكة مطم�ورة 100ألف ل.ل.لكل متر إذا كانت الشبكة هوائية و

 أو قاموا بتمديدها على حسابهم تحت إشراف المؤسسة. 
 
امة في حاالت يترك أمر تقديرها لمدير التوزيع ف�ي ض�وء حاج�ة يمكن إنشاء محطات تحويل ع -4

 الشبكة القائمة.
 

 : غرف محطات التحويل العامة المادة السادسة والعشرون
 أو أكثر. ٪50تكون محطات التحويل مبنية في األماكن التي يساوي معدل االستثمار السطحي فيها 

رف��ة مبني��ة وفق��ا للمواص��فات الت��ي تح��ددها يتوج��ب عل��ى ط��البي اإلش��تراك ف��ي بن��اء جدي��د تق��ديم غ
المؤسسة، لتجهيز محطة عام�ة ف�ي بن�ائهم، إذا تب�ين بع�د تطبي�ق القواع�د المنص�وص عنه�ا ف�ي الم�ادة الثالث�ة 

 والعشرين أنه يحتاج إلى أكثر من:
 م. 300أمبير) وكان يبعد عن اقرب محطة تحويل قائمة أكثر من  1000ك.ف.أ. (أو  220ـ 
 أمبير). 2000(أوك.ف.أ.  440ـ 

ـ�� م��ا بق��ي م��ن اس��تطاعة محط��ة التحوي��ل المج��اورة، بع��د احتس��اب اإلش��تراكات الت��ي ه��ي قي��د التنفي��ذ 
م��ن مجم��وع ق��درات المح��والت الممك��ن فني��ا تركيبه��ا ف��ي ه��ذه المحط��ة  ٪75(االس��تطاعة ه��ي 

 المجاورة).
تح�ت تص�رفها أو تأجي�ل  ويحق للمؤسسة المباشرة بتجهيز محطة التحويل فور وضع الغرفة المخصصة لها

ذلك إلى تاريخ الحق تراه مناسبا، وال تقبل أي مراجعة بهذا الصدد ما دامت طلبات زيادة القدرة المقدمة من 
 قبل شاغلي البناء مؤمنة لهم ضمن حدود التوتر النظامية.

 



ة ك.ف.أ وم�ا ف�وق (حي�ث تبق�ى الغرف�ة المخصص�ة للمحط� 440ما خال حالة حاجة البناء إلى ق�درة 
بتصرف المؤسسة بصورة دائمة ومهما ط�ال ال�زمن)، إذا ل�م تباش�ر المؤسس�ة بتجهي�ز غرف�ة المحط�ة بمهل�ة 
خم�س س��نوات إعتب��ارا م��ن ت��اريخ تس��ليمها له��ا (المثب�ت بكت��اب خط��ي يرس��له ويس��ّجله ص��احب العالق��ة ل��دى 

 المؤسسة)، يصبح من حق المالك أن يتصرف بحرية بهذه الغرفة. 
  

اب العالقة ف�ي بن�اء ق�ائم، ت�أمين غرف�ة لتجهي�ز محط�ة تحوي�ل عام�ة في�ه، يمك�ن إذا تعّذر على أصح
لمدير التوزيع المعني، وعند الضرورة، الموافق�ة عل�ى االستعاض�ة عنه�ا بتركي�ب محط�ة مس�بقة الص�نع ف�ي 
مكان يقع على عاتق أصحاب العالقة تأمينه ضمن أمالكهم، على أن يتحّملوا هم ثم�ن ه�ذه المحط�ة باس�تثناء 

 من محّولها.ث
 

 : رسوم اإلشتراك الشهريالمادة السابعة والعشرون
ل.ل./أمبي�ر (ويعتم�د  240يتوجب على كل إشتراك بالتوتر المنخفض، رسم إشتراك ش�هري يع�ادل 

 يوما). 30الشهر 
 

 رسوم عقد اإلشتراكات :المادة الثامنة والعشرون
 للجدول المرفق بهذا النظام. بما يتناسب والقدرة المطلوبة وفقا تستوفى رسوم االشتراك

على منشئ البن�اء أو مالك�ه ت�امين مس�ار الك�ابالت إل�ى غرف�ة التع�داد ودف�ع ثم�ن الص�ناديق الالزم�ة 
 لتركيب العدادات وفقا لألسعار الواردة في الجدول المرفق.

 تجهز غرف التعداد في األبنية المدفوعة وصالتها وفقا للنظام السابق على حساب المؤسسة. 
 

 : تحويل وتثبيت عداد الورشةلمادة التاسعة والعشرونا
طل�ب تثبي�ت ه�ذا الع�داد ونقل�ه إل�ى ، يتوجب على المشترك بعداد ورشة، وفور إنتهاء أعمال الورشة

، باإلض�افة إل�ى أي�ة ب�دالت ل.ل. 100.000غرفة الع�دادات، وعلي�ه أن ي�دفع لق�اء ذل�ك رس�ما مقطوع�ا يبل�غ 
 . أخرى متوجبة

 

 : رسوم تقوية قدرة اإلشتراكونالمادة الثالث
يتوج��ب عل��ى طال��ب تقوي��ة ق��درة اش��تراكه دف��ع الف��رق ب��ين رس��وم الق��درة المطلوب��ة، ورس��وم الق��درة 

المنص�وص عن�ه ف�ي الم�ادة الت�أمين المكتتب بها سابقا، بحس�ب م�ا ه�ي علي�ه ف�ي ه�ذا النظ�ام، باإلض�افة إل�ى 
 السابعة.

 

 : دمج اإلشتراكاتالمادة الحادية والثالثون
مع األخذ بعين اإلعتبار ما ورد في المادة التاسعة عشرة، يمكن للمش�ترك أن يطل�ب دم�ج إش�تراكين 
أو أكثر في إشتراك واحد، تبعا لدمج العقارات أو األقسام أو الوحدات التي كانت هذه اإلش�تراكات مخصص�ة 

ديري��ة التوزي��ع المعني��ة لتغ��ذيتها، بع��د تق��ديم المس��تندات المثبت��ة لل��دمج (والت��ي يج��ب أن تخض��ع لموافق��ة م
ألف ل.ل. عن كل إشتراك من اإلشتراكات المطلوب دمجها،  50باإلشتراكات المدموجة)، فيستوفى منه مبلغ 

لإلشتراك الناتج عن الدمج. وُتعتمد القدرة المكتتب بها لإلش�تراك الن�اتج ع�ن ال�دمج بم�ا التأمين باإلضافة إلى 
. وإذا لم يتطابق هذا المجم�وع م�ع أي م�ن الق�درات المح�ددة ف�ي يعادل مجموع قدرات اإلشتراكات المدموجة

الجدول المذكور في المادة الثانية والعش�رين، تعتم�د الق�درة الت�ي تق�ل مباش�رة ع�ن المجم�وع الم�ذكور، ويفق�د 
 المشترك حقه بالفرق إال إذا ترافق الدمج مع تقوية قدرة اإلشتراك.

 

 راك: تجزئة اإلشتالمادة الثانية والثالثون



مع األخذ بعين اإلعتبار ما ورد في المادة التاسعة عشرة، يمكن للمشترك أن يطلب تجزئ�ة إش�تراكه 
إلى إشتراكين أو أكثر، تبعا لتجزئة العقار أو القسم الذي كان هذا اإلشتراك مخصصا لتغذيته، فيس�توفى من�ه 

ه�ا اإلش�تراك األساس�ي) والس�لفات ألف ل.ل عن كل من اإلشتراكات التي تنتج عن التجزئ�ة (بم�ا في 50مبلغ 
المتوجب�ة عليه�ا. وت�وّزع ق�درة اإلش�تراك األساس�ي عل�ى اإلش�تراكات المج�زأة بحي�ث تس�اوي ق�درة أي منه��ا 
إحدى القدرات المحددة في الجدول المذكور في المادة الثانية والعشرين، ويفقد المشترك حقه ب�الفرق المتبق�ي 

 رة اإلشتراك المعني. إال إذا ترافقت التجزئة مع تقوية قد
 

 : تزويد مشاريع األراضي المفرزة بالتيارالمادة الثالثة والثالثون
ُيعتبر مشروع أراٍض مفرزة يخضع ألحكام هذه المادة، كل مشروع إفرازي يوضع بعد صدور هذا 

 ومطلوب إفرازه إلى خمس قطع أو أكثر. ۲م 10.000النظام، لعقار تزيد مساحته عن 
  

األراض�ي المف�رزة بالتي�ار، يتوج�ب عل�ى ص�احبه، أو م�ن يخلف�ه أص�وال، أن ينش�ئ  لتزويد مشروع
ويجّهز على عاتقه ومسؤوليته، وتحت إشراف المؤسسة، كام�ل ش�بكات الت�وتر المتوس�ط والت�وتر الم�نخفض 
ومحط��ات التحوي��ل العام��ة الالزم��ة لتغذي��ة كام��ل مش��روعه بالتي��ار، وف��ق الدراس��ة الت��ي تض��عها أو تعتم��دها 

قيم�ة  ٪10م�ن قيم�ة األش�غال (أي فق�ط  ٪10سسة لهذه الغاية، على أن يسدد لها في المقابل مبلغا يعادل المؤ
 نقل وتركيب المعدات الالزمة للمشروع) كبدل دراسة وإشراف على التنفيذ.

   

ا ويتم تزويد القطع المفرزة بالتيار الحقا وفق األحك�ام المتعلق�ة باإلش�تراكات العادي�ة ال�واردة ف�ي ه�ذ
 النظام.

 
 : العدادات المؤقتةالمادة الرابعة والثالثون

العدادات المؤقتة هي التي ُتطلب لتغذية حاجة أو إستعمال مؤق�ت غي�ر دائ�م. وه�ي ال ترت�ب لطالبه�ا 
 أي حق مهما كان نوعه.

 

 يمكن طلب عداد مؤقت لتغذية عقار مشترك أو غير مشترك بالتيار بإشتراك دائم.
 أمبير. 150×3لعداد مؤقت بـ تحدد القدرة القصوى 

 30ال�ف ل.ل، وب�دل ت�أمين يع�ادل 100يسـتوفى عن العداد المؤق�ت رسـ�ـم اش�ـتراك مقط�وع يع�ادل 
ل.ل/أمبير. وتحتسب تعرفة بيع الطاق�ة ل�ه وف�ق تعرف�ة 2.000ألف ل.ل/أمبير ، وبدل إشتراك شهري يعادل 

 الشطر األعلى لإلستهالك المنزلي. 
 

 عاد إلى المشترك بدل التامين بعد تسديد المتوجبات المترتبة عليه.بعد إلغاء اإلشتراك ي

يعتبر اإلشتراك المؤقت ملغى حكما فور ع�دم تس�ديد أي ف�اتورة م�ن ف�واتيره ض�من مواعي�د الجباي�ة 
 التي تحددها المؤسسة. 

 
 
 

  أحكام خاصة بإشتراكات التوتر المتوسطالباب الثالث: 
 
 
 

 ديد إشتراك التوتر المتوسط: تحالمادة الخامسة والثالثون
 يعتبر إشتراكا بالتوتر المتوسط (محطة خاصة):

 كل إشتراك يرغب صاحبه بتخصيص محول خاص أو أكثر له ال يشاركه فيه أحد.-



 
أمبي��ر، ف��ال يمك��ن تلبي��ة طلب��ه إال بإش��تراك  800×3إذا زادت الق��درة المطلوب��ة لمش��ترك واح��د ع��ن -

 بالتوتر المتوسط.
 

ك.ف.أ أو إذا رغب المشترك بتركيب أكثر من محول واحد  1000شتراك اكبر من في حال كان اال
إلشتراكه، يمكن تلبية طلبه من خالل محطة إمداد يتحمل بنفسه كلفتها وكلفة تجهيزاتها الواقعة ما بع�د نقط�ة 

 حسن عملها.تسليم الطاقة إليه. وتكون هذه التجهيزات ملكا له ويتحمل وحده مسؤوليتها ومسؤولية صيانتها و
 

 : تحديد قدرات اإلشتراكالمادة السادسة والثالثون
 تحدد قدرة االكتتاب باشتراك بالتوتر المتوسط بالـ "ك.ف.أ."، وبإحدى القدرات التالية حصرا:

 
50 100 160 200 250 400 500 630 800 1000 

1250 1400 1600 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000  
 

 : تركيب أجهزة التعدادابعة والثالثونالمادة الس
ك.ف.أ.  1000ترّك��ب أجه��زة تع��داد اش��تراكات الت��وتر المتوس��ط ذات المح��ول الواح��د ولغاي��ة ق��درة 

فولت، جهة الت�وتر الم�نخفض م�ن ه�ذا المح�ول، وعل�ى هيك�ل ع�امود المحط�ة إذا كان�ت هوائي�ة، وف�ي  220
المش�ترك ذل�ك وأّم�ن المك�ان)، إذا كان�ت مبني��ة. غرف�ة المحط�ة أو ف�ي مك�ان مناس�ب مالص�ق له�ا (إذا طل�ب 

 ويمكن للمؤسسة تركيب أجهزة التعداد في مكان آخر إذا وجدت أن ذلك أكثر مالئمة بحسب واقع الحال.
 

 : رسم اإلشتراك الشهريالمادة الثامنة والثالثون
/ك.ف.أ؛ ل.ل.1200ُيستوفى عن كل إشتراك بالتوتر المتوسط جعالة أو رس�م إش�تراك ش�هري يبل�غ 

 يوما). 30ل.ل./ك.ف.أ. (ويعتمد الشهر   800أما في حالة محطة اإلمداد فتكون هذه الجعالة  
إذا تخطت القدرة التي يستمدها المشترك خالل فترة إصدار م�ا، الق�درة المكتت�ب به�ا، يس�توفى رس�م 

كام�ل الفت�رة الت�ي إشتراك إضافي عن هذه الق�درة الزائ�دة يس�اوي ثالث�ة أض�عاف الرس�م الع�ادي، وذل�ك ع�ن 
 يغطيها اإلصدار المذكور. 

         
أما المشتركون الذين سبق لهم أن قدموا محوالت إشتراكاتهم واستفادوا في مقاب�ل ذل�ك م�ن تخف�يض 
 رسومها الشهرية (الجعالة) فإن هذه اإلستفادة تنتهي حكما بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ بدء استفادتهم. 

 السنوات الستة، فإن استفادتهم هذه تنتهي حكًما مع وضع هذا النظام موضع التنفيذ. أما الذين أتموا هذه
   

يمك��ن للمديري��ة العام��ة للمؤسس��ة الموافق��ة عل��ى تق��ديم المش��ترك أي تجهي��ز (مح��ول أو غي��ره) الزم 
إلشتراكه، في مقابل حسم ثمنه من رسوم اإلشتراك وفق س�عر آخ�ر ص�فقة أبرمته�ا المؤسس�ة لش�راء تجهي�ز 
مماثل. وُيشترط موافقة مديرية التوزيع مسبقا على مواصفات التجهيز المذكور والتي يجب أن تك�ون مماثل�ة 

ُيعتب�ر أي تجهي�ز قُ�ّدم س�ابقا أو يق�دم الحق�ا للمؤسس�ة، ملك�ا ك�امال ونهائي�ا له�ا و لتلك المعتمدة لدى المؤسس�ة.
 إعتبارا من تاريخ تقديمه. 

 
 
 
 



 ف المحطات الخاصة: غرالمادة التاسعة والثالثون
ك.ف.أ.، أو ف�ي األم�اكن الت�ي يبل�غ مع�دل  250ال يكون اإلشتراك بالتوتر المتوسط بقدرة تزيد عن 

مبني�ة عل�ى نفقت�ه وفق�ا للش�روط محطة مبنية يق�دم المش�ترك غرفته�ا و أكثر، إال بأ  ٪50إستثمارها السطحي 
 التي تحددها المؤسسة.

 : رسوم عقد اإلشتراكالمادة األربعون
 بما يتناسب والقدرة المطلوبة وفقا للجدول المرفق بهذا النظام. تستوفى رسوم االشتراك

ألف  60يضاف إلى هذه الرسوم، رسما إضافيا لقاء تمديد شبكة التوتر المتوسط إلى المحطة بمعدل 
ا م إذ120ألف ل.ل عن كل ما يزيد عن  100م إذا كانت الشبكة هوائية و200ل.ل عن كل متر يزيد عن 

 كانت الشبكة مطمورة.
في حال كانت االشتراكات تعود لإلدارات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات وكان تجهيزها 

 قد تم من قبل الغير، يستوفى نصف رسوم االشتراك.
 : رسوم التقوية أو تحويل المحطة من هوائية إلى مبنيةالمادة الحادية واألربعون

بين رسوم القدرة المطلوبة ورسوم القدرة المكتتب بها سابقا بحسب ما هي يدفع طالب التقوية الفرق 
 المنصوص عنه في المادة السابعة.  التأمين عليه في هذا النظام، باإلضافة إلى 

 
في حال طلب المشترك تحويل محطته من هوائية إلى مبني�ة ف�ي ذات المك�ان يتوج�ب علي�ه أن ي�دفع 

فة إل�ى رس�م مقط�وع يس�اوي ملي�ون لي�رة لبناني�ة وتق�وم المؤسس�ة بن�زع الفرق بين رس�وم الوص�لتين باإلض�ا
 التجهيزات التي لم تعد مستعملة.

 : نقاط تسليم الطاقة المادة الثانية واألربعون
يتحمل المشترك المسؤولية عن كل ما يقع بعد نقطة تسليم الطاقة إليه. وتكون هذه النقطة عند مخرج 

التوتر المنخفض من المحول بالنسبة إلى المحط�ات الخاص�ة الهوائي�ة والمبني�ة، القاطع التلقائي المرّكب جهة 
 وعلى علبة الطرف في خلية التوتر المتوسط بالنسبة إلى محطة اإلمداد.

 : تحويل التوتر الثانوي لإلشتراكالمادة الثالثة واألربعون
فول�ت إل�ى  110تراكه م�ن يمكن للمشترك على التوتر المتوسط أن يطلب تحويل التوتر الثانوي إلش

 فولت لقاء دفع رسم مقطوع يبلغ مليون ليرة لبنانية عن كل محول من محوالت إشتراكه. 220
 : دمج اشتراكات التوتر المتوسطالمادة الرابعة واألربعون

يمكن للمشترك بمحطة مبنية أن يطلب دمج إشتراكين أو أكثر في إشتراك واحد تبعا لدمج العق�ارات 
أو الوحدات ضمن ذات العقار، والتي كانت هذه اإلشتراكات مخصصة لها، على أن يستوفى من�ه  أو األقسام

رسما مقطوعا يبلغ مليون ل.ل. عن كل اشتراك من االش�تراكات المطل�وب دمجه�ا، وُتعتم�د الق�درة المكتت�ب 
يتط��ابق ه��ذا به��ا لإلش��تراك الن��اتج ع��ن ال��دمج بم��ا يع��ادل مجم��وع ق��درات اإلش��تراكات المدموج��ة. وإذا ل��م 

المجموع مع أي من القدرات المحددة في الجدول المذكور ف�ي الم�ادة السادس�ة والثالث�ين، تعتم�د الق�درة الت�ي 
 تقل مباشرة عن المجموع المذكور، ويفقد المشترك حقه بالفرق إال إذا ترافق الدمج مع تقوية قدرة اإلشتراك.

 لمتوسط: تجزئة إشتراك التوتر االمادة الخامسة واألربعون
يمك��ن للمش��ترك بمحط��ة مبني��ة أن يطل��ب تجزئ��ة إش��تراكه إل��ى اش��تراكين أو أكث��ر ف��ي ذات غرف��ة 
المحطة، تبعا لتجزئة العقار أو القسم الذي كان هذا اإلشتراك مخصصا لتغذيته، على أن يستوفى منه نص�ف 

 ساسي).الرسوم فقط عن كل من اإلشتراكات التي تنتج عن التجزئة (باستثناء االشتراك األ
 

إن القدرة المكتتب بها لكل إشتراك ناتج عن التجزئة يج�ب أن تتس�اوى م�ع إح�دى الق�درات المق�ررة 
في الجدول المذكور في الم�ادة السادس�ة والثالث�ين، ويفق�د المش�ترك حق�ه ب�الفرق إال إذا ترافق�ت التجزئ�ة م�ع 

 تقوية قدرة اإلشتراك.   



 
 شتراك بالتوتر المتوسط أو قطع التيار مؤقتا عنه: تخفيض قدرة إالمادة السادسة واألربعون

ك.ف.أ كح�د  50يمكن للمشترك أن يطلب قطع التي�ار ع�ن إش�تراكه، أو تخف�يض قدرت�ه مؤقت�ـا إل�ى 
أشهر أخرى، لقاء دفعه رسما مقطوعا  6أشهر غير قابلة للتجديد إال بعد إنقضاء  6أدنـى، ولمدة ال تزيد عن 

سوم اإلشتراك الشهري عندها وفق القدرة المخّفضة، أو بما يع�ادل رس�وم ألف ل.ل.. وتحتسب ر 200يبلغ  
ك.ف.أ، فتحتسب  50ك.ف.أ. (في حالة القطع). أما إذا كانت القدرة األساسية المكتتب بها تقل عن  50قدرة 

 عندها وفق هذه القدرة األساسية.
          

قائيا إلى وضعها السابق، حتى ولو لم تتم عند إنتهاء مدة التخفيض أو القطع تعود رسوم اإلشتراك تل
 إعادة التيار أو القدرة األساسية إلى االشتراك نتيجة عدم مطالبة المشترك بذلك.

 
 : تحويل اإلشتراك بين التوتر المتوسط والتوتر المنخفضالمادة السابعة واألربعون

المنخفض بذات الق�درة أو  يمكن للمشترك على التوتر المتوسط أن يطلب تحويل إشتراكه إلى التوتر
بقدرة تقل عنها، شرط أن تتطابق م�ع إح�دى الق�درات المعتم�دة لإلكتت�اب ب�التوتر الم�نخفض. ويفق�د حق�ه بم�ا 
يزيد عن القدرة المحّولة، إال إذا ترافق التحويل مع طلب رفع القدرة إلى أخرى أعلى منها معتمدة لإلكتتاب. 

لف ل.ل، وال يكون له الحق بالمطالب�ة بأي�ة تعويض�ات أو رس�وم أ 500ويدفع المشترك رسما مقطوعا قدره 
 سبق دفعها.

 
كما يمكن للمشترك على الت�وتر الم�نخفض طل�ب تحوي�ل إش�تراكه إل�ى الت�وتر المتوس�ط لق�اء تس�ديده 
قيمة الفرق بين رسم االشتراك الجديد على التوتر المتوسط ورسم االشتراك على التوتر المنخفض المطلوب 

 تحويله.
 

 
 
 أحكام انتقاليةالباب الرابع: 

 
 :المادة الثامنة واألربعون

تعتبر كافة اإلشتراكات التي ال تصدر لها فواتير منذ ثالث سنوات أو أكثر، ألي س�بب ك�ان، ملغ�اة، 
أصحابها، وفي خ�الل س�نة م�ن ت�اريخ وض�ع ه�ذا النظ�ام موض�ع التنفي�ذ، إل�ى إثب�ات عك�س ذل�ك ال إذا بادر إ

الزبائن في المؤسسة إلجراء ما يلزم لتسوية وتصحيح أوضاعها وفق األص�ول واألنظم�ة  والتقدم من مكاتب
 المرعية اإلجراء.

 
  :المادة التاسعة واألربعون

كل إشتراك تصدر فواتيره منذ أكثر من سنتين متضمنة رسوم إشتراك شهري لقدرة تقل عن قدرت�ه 
عتمدة في هذه الف�واتير ه�ي الق�درة األساس�ية النهائي�ة األساسية المكتتب بها، ألي سبب كان، تصبح القدرة الم

لإلشتراك ما لم يتقدم المشترك المعني، وفي خالل مدة سنة إعتب�ارا م�ن ت�اريخ نف�اذ ه�ذا النظ�ام، م�ن مكات�ب 
 المؤسسة إلجراء ما يلزم لتصحيح وضع إشتراكه وإعادة قدرته األساسية إليه وفقا لألصول.

 
 :المادة الخمسون



إشتراك كل من أصحاب األقسام ف�ي األبني�ة الت�ي تق�اعس مالكه�ا األساس�ي ع�ن دف�ع ب�دل ُيلبى طلب 
وصالتها قبل وضع هذا النظام موضع التنفيذ، لق�اء دفع�ه ك�ل م�ا يترت�ب عل�ى قس�مه م�ن رس�وم بحس�ب ه�ذا 

 النظام ويتم تركيب الصندوق على حساب المؤسسة. 
 

 :المادة الحادية والخمسون
ف��ال تطب��ق عليه��ا أحك��ام مش��اريع األراض��ي  23/9/1993ف��راز المنف��ذة قب��ل بالنس��بة إل��ى مش��اريع اإل

 المفرزة وتعتبر عقارات عادية تطبق عليها األحكام العادية.
 ، فيقتضي التعامل معها وفق الحالتين التاليتين: 23/9/1993أما مشاريع اإلفراز التي ُوضعت دراساتها بعد 

 ر إلى إعادة درسها وتطبيق أحكام هذا النظام عليها. ـ إذا لم يتم تسديد أيا من رسومها، يصا
ـ�� أم��ا إذا كان��ت ق��د س��ددت بع��ض رس��ومها، ف��إن أحك��ام النظ��ام ال��ذي ُوض��عت دراس��تها ف��ي ظل��ه تبق��ى قائم��ة 

 ومعتمدة.  
 

 : المادة الثانية والخمسون
ش�اغله إن إجراء أي تعديل على اشتراك بالتيار الكهرب�ائي يس�توجب أن يك�ون االش�تراك عل�ى إس�م 

 الفعلي أو أن يترافق مع إجراء نقل االشتراك إلى إسم شاغله الفعلي وفق ما ورد في المادة الرابعة عشرة.
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