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 طلب اإلشتراك والمستندات المطلوبة  -1

 ( : يقدم طلب اإلشتراك فى المياه المرشحة / العكرة إلى الطرف األول من المستفيد أو ممن يوكله 1ادة )ــــم

المستفيد بعد تقديمه  ويحرر عقد اإلشتراك باسموفى حالة وجود أكثر من توكيل يقدم ما يفيد ذلك  

 المستندات المطلوبة .

 يب قيدها .تاريخ ورودها وتفحص بناء على ترت طلبات اإلشتراك بحسب( : تسجل 2مــــادة )

( : يتقـدم طالـب اإلشـتراك مـط الطلـب بلحـد المسـتندات التيـة والدالـة إمـا علـى ملكيتـه أو حيا تـه أو 3مـــــادة )

 إقامته بالمكان المطلوب توريد المياه إليه ، وذلك طبقاً لوضعه القانونى وواقط المكان :

 أو الوحدة السكنية .عقد مسجل يفيد ملكية العقار  -1

 السكنية. يفيد ملكية العقار أو الوحدة هأو صحة توقيع عقد إبتدائى حكم نهائياً بصحته ونفاذه -2

 عقد مسجل يفيد ملكية جزء مفر  من العقار . -3

علـى األقـل فـى الوحـدة  بيفيد ملكية جزء على الشيوع من العقـار يعـادل نصـيب الطالـعقد مسجل  -4

 التى يقيم بها فى ذات العقار والمراد توصيل المياه إليها .

اإلشـتراك    بالعقـار علـى الشـيوع ويكـون التعاقـد ب سـم   طالـ مـن جـزءعقد مسجل يفيد ملكيـة  -5

 .وأخرين على أن يوقط مقدم الطلب على إقرار بمسئوليته عن العداد والمستحقات المالية للهيئة

ملكية إتحاد المـكك ألر  العقـار أو مـا يفيـد إشـهار اتحـاد المـكك باإلضـافة إلـى  مسجل يفيد عقد -6

مـط تقـديم مـا  الوحـدة أو محضـر تسـليمعقد ملكية أو تخصيص الوحدة المراد توصيل المياه إليها 

 .موافقة ملمور اإلتحاد المعتمد من الجهة المختصة  أو ما يفيد يفيد ملكية القائم بالتسليم

الطالـب للمكـان حكم قضائى نهائى أو شـهادة معتمـدة مـن الجهـة الحكوميـة المختصـة تفيـد حيـا ة  -7

 المراد توريد المياه إليه .

خطــاب بموافقــة الجهــة الحكوميــة المختصــة أو الجمعيــة التعاونيــة المعنيــة والمالكــة للعقــار علــى  -8

 توريد المياه للوحدة السكنية التى قامت بتخصيصها للطالب .

إيجــار األر  بالنســبة لىراضــى ملــك الدولــة مــط خطــاب مــن الجهــة الحكوميــة ذات الصــفة عقــد  -9

بموافقتها على توريد المياه باإلضافة إلى رسم كروكى للمكان المراد توريد المياه إليـه معتمـد مـن 

 ذات الجهة الحكومية .

قدم إما عقد مسجل ( ي .....عيادات  –مكاتب  –بالنسبة للوحدات ذات الطابط التجارى ) محكت  -11

أو عقد إيجار مثبت  هأو صحة توقيع يفيد ملكية الوحدة أو عقد إبتدائى حكم نهائياً بصحته ونفاذه

فاتورة تليفون حديثة  –تاريخه أو ما يفيد الحيا ة الفعلية للوحدة مثل ) إيصال كهرباء حديث 

 .ياهوفى الحالتين األخرتين يشترط أن يكون العقار مركب به ملخذ م( 111

بالنسبة للوحدات المؤجرة بغـر  السـكنى بعقـار بـه ملخـذ ميـاه يقـدم عقـد اإليجـار مثبـت تاريخـه  -11

فـــاتورة تليفـون  –أو مـا يفيـد اإلقامـة الفعليـة بالوحـدة ) إيصـــال كهربـاء حـديث وصحة توقيعـه أ

حديثة .....(أو مـا يفيـد موافقـة المالـك علـى توريـد الميـاه للوحـدة أو كشـ  رسـمى مـن الضـرائب 

 العقارية يفيد تكلي  الوحدة المطلوب التوريد إليها باسم الطالب .

من أحد الورثة على أن يوقط على إقرار بمسئوليته إعكم وراثة دم ــان مورث يقــبالنسبة لمك  -12

جميعاً وال يتم رفط العداد إال  سم الورثة بأن يكون العداد و عداد والمستحقات المالية للهيئةعن ال

 . بعد موافقة جميط الورثة

 ستيفاء المستندات المطلوبة .إحكم قضائى نهائى بتوصيل المياه للعقار أو الوحدة السكنية بعد   -13
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لطالـب اإلشـتراك تركيـب ملخـذ يجـو  فـى حالـة بنـاء أكثـر مـن عقـار علـى مسـاحة أر  مملوكـه   -14

منفصل لكـل عقـار بشـرط وجـود مـدخل ورخصـة بنـاء لكـل عقـار علـى حـده مـط تقـديم المسـتندات 

 المنصوص عليها سابقاً .

فى حالة توصيل مآخذ مياه لقطعـة أر  أو عقـار يطلـب مـن المشـترك أصـل رسـم كروكـى معتمـد  -15

لنسبة للقطط المجاورة وذلـك فـى حالـة من الجهة المعنية متضمن حدود وأبعاد القطعة وموقعها با

 عدم إستيفاء رخصة المبانى لرسم كروكى واضح .

لبيط للــنفس أو الغيــر وذلــك للوحــدات الكائنــة بعقــارات بــاتوكيــل صــادر مــن المالــك إلــى المشــترى  -16

 .على ان يتم تركيب العداد ب سم الوكيل مياهمركب بها مآخذ 

أن يوافـق علـى  –للسيد مدير إدارة األشغال المعنية بهيئة قناة السويس التابط لهـا الطـرف األول   -17

بعـد أن يقــر المسـتندات التــى  –خــكف مـا تقــدم  –ألى شــخص أو جهـة التعاقـد علـى توريــد الميـاه 

 يتقدم بها مط طلبه بشرط أن تكون داخل كردون المدينة .

 

 التوصيكت الفرعية - 2 
 

وتعمـل المقايسـة وفقـاً  –على حساب المشترك  وعداد المياه ( : مصاري  وتكالي  التوصيلة الفرعية4مـــادة )

 المعمول به فى الهيئة وقت تركيب التوصيلة .األسعار  لجدول

 

 ةفى األعمال الخاصة بتركيب التوصيلة إال بعد أن يسدد المشترك للهيئة قيمة المقايسال يشرع : ( 5ــادة )ـمـ

يوقط على عقد توريد المياه بما يفيد موافقته على كل ما تضمنته وبعد أن يقوم المشترك و

بموجب إخطار يحرره الطرف األول ويتم ب حضار كافة الموافقات من الجهات الحكومية المختلفة 

 التركيب باألولويات المطلقة بعد إستيفاء الموافقات .

الملخذ بآخر أكثر مكئمة إذا ما أصبح التصرف الحقيقى وللطرف األول الحق فى تغيير قطر 

غيرمناسب وقطر الملخذ الموجود غير كافى أو بناء على طلب المشترك وموافقة الطرف األول 

 ويكون هذا التغيير على نفقة المشترك .

ألول أن يتقدم بطلب لتغيير قطر الملخذ بالزيادة وللطرف ا –غير المشترك –كما أنه لمستغل المكان 

المطلوبة  على أن يقوم مستغل المكان بسداد كافة التكالي أن يوافق على ذلك  –بعد الدراسة  –

اإليجار  وبشرط أال يؤدى هذا اإلجراء إلى أية أضرار بالمشترك أو الغير شريطة أن يقدم عقد

على أن ( ....فاتورة كهرباء  –الصادر له وأى مستند يفيد شغله كمستلجر له ) فاتورة تليفون 

 سم المشترك األصلى وينوه فيها بلن السداد تم بمعرفة المستلجر . تصدر المستندات المالية ب

فى توصيل المياه لغير المشترك من ملخذ المشترك  وللهيئة وحدها وطبقاً لتقديرها المطلق الحق

 األصلى .

 

عن تنفيـذ المقايسـة ورد قيمتهـا أو عـدم  فى األحوال التى يبدى المشترك فيها رغبته فى اإلستغناء( : 6مـــادة )

ــى المشــترك يصــبح مــن حــق الهيئــة خصــم  ــة مــن تنفيــذها ألســباب ترجــط إل  %11تمكــين الهيئ

خصـم قيمـة التمغـات  مصاري  إداريـة مـن قيمـة المقايسـة األصـلية قبـل رد قيمتهـا باإلضـافة إلـى

 وخدمات تعاقد .

 

واإلبـك   ة والقائم على حراستها وهو وحده الملتزم بمراقبتها( : المشترك هو مالك التوصيلة الفرعي7مــــادة )

عن أى تسرب بها وهو المسئول عن حفظها بحالة سليمة وعـن كافـة مـا يـنجم عنهـا مـن أضـرار 

 للعقار المملوك له أو للغير .

ويمتنــط علــى المشــترك أن يجــرى أيــة تعــديكت بالمواســير واألجهــزة المملوكــة للهيئــة والواقعــة 

 المكان موضوع العقد حتى المكان المركب به العداد ف ذا ما تبين أن المشترك قد عبث بتلـكخارج 

مـط سـداده غرامـة ماليـة التوصيكت أو األجهزة صار لها الحق فى إستبدالها على نفقـة المشـترك 

 .جنيها نظير كل متر مسطح مضروبا فى عدد أدوار المبنى 21قدرها مبلغ 
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عة تعدى على شبكة المياه التابعة للهيئة بغر  سرقة المياه صار و فى حالة إكتشاف اى واق

قدرها مبلغ للهيئة الحق فى إتخاذ كافة االجراءات القانونية و توقيط غرامة مالية على المعتدى 

و أ الة كافة اعمال التعدى و جنيها نظير كل متر مسطح مضروبا فى عدد أدوار المبنى  21

 و ذلك بعد إستيفاء المستندات المطلوبة .   إستبدالها على نفقة المتعدى

الكشـ  علـى التوصـيلة الفرعيـة ) مـن الماسـورة الرئيسـية بالشـارع كما أنه للمشـترك كلمـا أراد 

 حتى العداد ( أن يخطر الطرف األول كتابة بذلك فتقوم الهيئة ب جراء الكش  عليها على نفقته .

على المشترك إخطار الطرف األول فـور إكتشـافه وجـود تسـرب  ـاهر للميـاه مـن التوصـيلة ويـتم 

ــى الطبيعــة  ــة عل ــد المعاين ــة بع ــت للهيئ ــة إذا ثب ــى هــذه الحال ــة وف ــلى وســيلة عاجل هــذا اإلخطــار ب

يتم سدادها قايسة منفصلة مإما بمسئولية المشترك عن التسرب يتم اإلصكح على نفقة المشترك 

أمـا أو بنظام الدفط األجل ب صدار فاتورة بقيمة المقايسة ويتم تحصيلها مط فواتير اإلستهكك نقداً 

 إذا كان ألسباب خارجة عن إرادته يتم اإلصكح على نفقة الهيئة .

 

 األجهزة الداخلية  – 3
 

اقبتهـا وصـيانتها ( : ال شـلن للهيئـة بـاألجهزة المركبـة بعـد العـداد ويجـب علـى المشـترك أن يتـولى مر8مـــادة )

واإلحتفــا  بهــا فــى حالــة جيــدة وهــو المســئول عــن أى ضــرر ينــتة عنهــا للعقــار المركبــة فيــه أو 

 عقارات وأمكك الغير .

وهو كذلك مسئول عن أى ضرر يصيب األجزاء الخارجية مـن أجهـزة الميـاه كلمـا كانـت األضـرار 

 وآبار المراحيض وما إليها .ناجمة عن عيوب فى بناء العقار أو وضط األجهزة به كالمجارى 

ــا لمقايســة المآخــذ  ــك طبق ــة أعمــال الصــيانة لىجهــزة التــى قامــت بتركيبهــا فقــة وذل تجــرى الهيئ

وللهيئـة حــق الكشـ  فــى أى وقـت علــى أجهــزة الميـاه المركبــة قبـل العــداد أو بعـده والتحقــق مــن 

وجـود أى عيـب وفـى حالـة إستمرار صكحية هذه األجهزة وعدم حدوث أى عبـث أو مسـاب بهـا 

باإلصـكح وسـداد قيمـة  هفورا لحين قيام المشترك بها صار للهيئة الحق فى أن تحبس المياه عن

 .المياه المهدرة إن وجدت

وإذا منط المشترك مندوب الهيئة من المعاينة والفحص أو إجراء اإلصـكحات المطلوبـة لىجهـزة 

عرقلـة مـلموريتهم صـار للهيئـة الحـق فـى أن الواقعة بين شـبكة الميـاه الرئيسـية وبـين العـداد أو 

 تحبس المياه عنه فوراً .

 م للهيئة الحق فـى فسـخ التعاقـد ويتحمـل المشـترك أى كوفى حالة عدم حضور المشترك لعمل ال

 مصاري  أو مستندات مطلوبة إلعادة توصيل المياه.

 

  الـعــــــــــــــداد – 4 
 

تركيـب العـداد علـى أن يكـون عنـد رأب المواسـير علـى قـدر اإلمكـان وتكـون ( : تحـدد الهيئـة موضـط 9مـــادة )

 مصاري  وتكالي  تركيبه ورفعه على نفقة المشترك .

ويمتنط على المشترك أن يضط أى عوائق من شلنها أن تجعل القراءة أو الفحـص أو اإلصـكح أو 

ركب قبل إنشاء العقار قد أصبح فـى  اإلستبدال أو الرفط متعذراً ف ذا تبين بعد البناء أن العداد الذى

نقله إلى زم بسداد قيمة المقايسة الخاصة بمكان يتعذر الوصول إليه بسبب يرجط إلى المشترك الت

المكان الذى تحدده الهيئة ف ذا إعتر  المشترك على ذلك أو تخل  عن السداد فللهيئة الحـق فـى 

تســدد مــط فـواتير اإلســتهكك ويكــون  تنفيـذ المطلــوب وتحصــيل التكـالي  ب صــدار فــاتورة تحصـيل

 التزامه بسدادها كالتزامه بسداد فواتير إستهكك المياه .

أصبحت ال تتناسب واإلستهكك وإذا ما ثبت للهيئة أن التوصيلة فيما بين الملخذ الخارجى والعداد 

م العقـد الحقيقى بسبب تعديكت على موضوع العقد تخال  البيانات المعطاه من المشترك عند إبرا

سـتبدال التوصـيلة بـلخرى ذات قطـر  ودون إخطار الهيئة يكـون مـن حـق الهيئـة إلـزام المشـترك ب

مناسب وتغيير العداد على حسابه دون أدنى تراخى منه وذلك بعـد إخطـاره بخطـاب موصـى عليـه 
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وفى هذه الحالة يلتزم المشترك بسداد كافة ما يترتـب علـى ذلـك مـن مصـاري  ورسـوم وتلمينـات 

 فية .إضا

( ادوار أو حسـب تقـدير المختصـين بالهيئـة و 5فى حالة توصيل المياه لعقار يزيـد ارتفاعـه عـن )

ضماناً لوصول المياه الى االدوار العليا بشكل مناسب ف نه يلتزم المشـترك بتوريـد و تركيـب نظـام 

 فـق الميـاه بالهيئـة وللمواصفات المعمـول بهـا بمرا   وفقاً  "BOOSTER PUMPرفط كامل 

ذلك على نفقته و يكون هو مسئوالً عن صيانتها و إصكحها فى حالـة وجـود عطـل بهـا مـن شـلنه 

 يتسبب فى عدم توصيل المياه الى جميط االدوار بالضغوط المناسبة .أن 

 

( : تقوم الهيئة بتوريد عـداد للمشـترك علـى نفقتـه الخاصـة باألسـعار السـارية وقـت التركيـب ويجـو  11مـادة )

سـتعماله  تقبل توريد العداد بمعرفة المشترك على أن يكون مـن نـوع تقبلـه وال يسـمح بللهيئة أن 

إال بعد فحصه وختمه بمعرفة الهيئة وعلى نفقة المشترك وتحدد الهيئة طرا  وقطر العـداد حسـب 

تقديرها لإلستهكك فى العقار وتحتفظ لنفسها بالحق فى إسـتبدال العـداد بـآخر أكثـر مكئمـة إذا مـا 

 التصرف الحقيقى غير مناسب . أصبح

وال يجو  للمشترك المعارضه فى ذلـك حتـى ولـو ترتـب عليـه تحملـه بقيمـة أعلـى للعـداد الجديـد . 

 .تغييرهأو إصكحه نتظام عمله ألجل إرفط أى عداد يتبين عدم  بترفط أو تطلكذلك يحق للهيئة أن 

 

( : تحتفظ الهيئة بحق فحـص العـداد كلمـا رأت ذلـك ال مـاً لمراقبـة صـحة وإنتظـام عملـه علـى نفقتهـا 11مـادة )

على أن يكون ذلك على أو تغيره بلخر جديد ويجو  لكل مشترك أن يطلب من الهيئة فحص العداد 

ب ترجـط إلـى تبين فى أى من حاالت الفحص أنه قد طرأ على العداد تل  أو كسر ألسـبانفقته وإذا 

المشــترك فــ ن المشــترك يتحمــل تكــالي  اإلصــكح أو اإلســتبدال أمــا إذا كــان ألســباب ال ترجــط 

 للمشترك تقوم الهيئة ب صكح العداد وإذا تعذر اإلصكح تقوم الهيئة ب ستبدال العداد .

 ويعتبــر العــداد منتظمــاً إذا كــان الفــر  بالزيــادة أو الــنقص بــين التصــرف الــذى يســجله العــداد

 . %5والتصرف الفعلى ال يجاو  

وإذا تعذر على مندوبى الهيئة إصكح العـداد أو إسـتبداله ألسـباب ترجـط إلـى فعـل المشـترك تقـوم 

ب  الـة األسـباب  هالهيئة ب رسال خطاب إليـه تحـدد لـه فيـه مهلـة قـدرها خمسـة عشـر يومـاً إللزامـ

والعوائق التى تحول دون اإلصكح أو اإلستبدال ف ذا إنقضت هـذه المـدة دون تنفيـذ المشـترك هـذا 

ق من إ الة العوائـق وسـداد إال بعد التحقتركيبه وال يعاد رفط العداد اإللتزام صار للهيئة الحق فى 

 المقرر .التركيب رسم إعادة 

 

أو تغييـر  بمعرفته تغيير فى العداداألحوال أن يجرى المشترك أى إصكح أو ( : ال يجو  بلى حال من 12مـادة )

وإذا تبـين لمنـدوبى الهيئـة وقـوع مخالفـات لهـذا الشـرط يحـق العداد أو نقله من موضعه بمعرفته 

 .رفط العدادقطط المياه وللهيئة 

واسير المتفرعة مـن وفى حالة وجود أكثر من عداد واحد يمنط منعاً باتاً إحداث أى إتصال بين الم

مواسير المياه المرشحة ومواسـير الميـاه العكـرة أو الميـاه التيـة ن العدادات المختلفة وخاصة بي

بئر ... إلخ ( وكل عمل يقصـد بـه تزييـ  بيانـات العـداد أو الحصـول  –من أى مورد آخر ) طلمبة 

راك مفســوخاً بقــوة ول للهيئــة حــق إعتبــار عقــد اإلشــتالمســجلة بــه يخــعلــى ميــاه خــكف الكميــات 

ى هـذا مـط عـدم اإلخـكل ار أو أى إجراء مـن إجـراءات التقاضـة إلى تنبيه أو إنذالقانون دون حاج

 بحق الهيئة فى المطالبة بالتعويضات طبقاً لما تحدده الهيئة .

 

فقـد فـور إبكغـه عـن واقعـة ال م( : تعتبر يد المشترك على العداد يد أمينـة وفـى حالـة فقـد العـداد وعـد13مـادة )

حدوثها وقيامه ب ستغكل المياه بـدون عـداد يعتبـر المشـترك مرتكبـاً لجريمـة خيانـة األمانـة فضـكً 

التـى تحـددها الهيئـة حتـى يـتم تركيـب العـداد وال عن أنه يحاسب على أسـاب ضـع  المتوسـطات 

 اد المفقود .يغير من الوضط شيئاً قيام الهيئة بتركيب عداد جديد على نفقة المشترك بدالً من العد
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 تـوريـد الميــاه ودفــط ثمنها  – 5
 

 ( : تحتسب كميات المياه المستهلكة وفقاً للقراءة التى يسجلها العداد .14مـادة )

 الفـاتورة الصـادرة بـذلك وذلـك طبقـاً بناء علـى  دورياويلتزم المشترك بدفط ثمن المياه المستهلكة 

وفقـاً لطبيعـة نـوع النشـاط وللتعريفة المقررة وقـت التعاقـد وأى تعـديل يطـرأ عليهـا فـى المسـتقبل 

 إستثمارى ..... إلخ ( . –تجارى  –الخاص بالمكان الذى تورد إليه المياه واقعياً ) سكن 

ويلتزم المشترك باإلخطار كتابياً عـن أى تغييـر يطـرأ علـى طبيعـة ونـوع النشـاط الخـاص بالمكـان 

مــط عــدم أحقيــة المشــترك فــى إجــراء تســوية حســابية فــى حالــة تــلخره عــن تقــديم  موضـوع العقــد

 . شهادة من الجهة اإلدارية المختصة تفيد إنهاء أو توق  أعمال البناء طبقاً للرخصة

يؤخذ بيان مكعبات المياه المستهلكة مرة أو أكثر كل ثكث شـهور حسـب رغبـة الطـرف األول كمـا ( : 15مـادة )

كتابيـا كمـا يجـو  أيضـا للمشـترك يجو  للمشترك أن يبلغ مكاتب المياه بالهيئـة عـن هـذه البيانـات 

ل لحين أن يتحقـق الطـرف األوإبك  القراءة عبر الموقط الرسمى اإللكترونى لهيئة قناة السويس 

بناء على آخر رقم يسجله العداد وتسدد قيمة الفاتورة فى بحـر  دورياً من صحتها وتحرر الفاتورة 

أسبوعين من تقديمها يتم بعدها قفل المياه عـن الملخـذ فـى حالـة عـدم السـداد ثـم يعطـى المشـترك 

نقضـاء مهلة أسبوعين ليقوم بسداد المبالغ المستحقة عليه بما فيها مصاري  إعادة الفتح وبعـد إ

مدة األسبوعين المذكورين يحق للهيئة رفط العداد وقفـل الملخـذ نهائيـاً دون حاجـة إلـى إعـكن أو 

إنــذار ســابق أو أى مــن إجــراءات التقاضــى ومــط عــدم اإلخــكل بحــق الهيئــة فــى تحصــيل المبــالغ 

 المتلخرة خصماً من التلمين المدفوع أو بالطر  القانونية .

نتظـام يحـق  لعداد عن عمله أو عـن بيـان كميـة الميـاه المسـتهلكة بوإذا حدث لسبب ما أن توق  ا

مـن السـنة السـابقة الفترة نفس للهيئة مطالبة المشترك بدفط ثمن كمية من المياه تعادل إستهكك 

 أيهما أكبر .الفترتين السابقتين أو متوسة إستهكك 

معمــول بهــا فــى الهيئــة وفــى حالــة عــدم وجــود متوســطات فعليــة ســابقة تتخــذ النســب المقــرره وال

علـى منـدوبى الهيئـة قـراءة العـداد ألسـباب ترجـط إلـى فعـل المشـترك أساساً للمحاسـبة وإذا تعـذر 

 التهـا فـ ذا تعـذر علـى ك توضح فيه أسباب تعذر القراءة إلتقوم الهيئة ب رسال خطاب إلى المشتر

بة المشـترك علـى أسـاب المندوبين قراءة العداد فى الـدورة التاليـة صـار للهيئـة الحـق فـى محاسـ

المتوسطات المعمول بها مط إرسال خطاب آخر للمشـترك توضـح لـه أسـباب تعـذر القـراءة للمـرة 

العـداد وتحميلـه كـل مـا يترتـب  رفـطالثانية إل التها وفى حالة عدم إ الة هذه األسباب يحق للهيئة 

 . تركيب العدادعلى إعادة 

دنـى إعتـرا  منـه ويكـون إلتزامـه بسـداد قيمتهـا ويقر المشـترك بقبولـه مبـدأ المتوسـطات دون أ

 كالتزامه بسداد ثمن المياه بناء على قراءات فعلية صحيحة .

 

( : ال يسـلل الطـرف األول عـن إنقطـاع الميـاه أو إنخفـا  ضـغطها لقـوة قـاهرة ناشـئة عـن أى سـبب 16مـادة )

دائرتهـا المكـان موضـوع هـذا طارئ أو حادث مفاجئ يقط بالشبكة الرئيسية بالمنطقـة الواقـط فـى 

 العقد أو بسبب مقتضيات العمل وال ينبغى أن يكون ذلك سبباً موجباً لشكوى المشترك .

 .   لورود المياه أو نقص فى كميتهاوعلى المشترك أن يخطر الهيئة بمجرد مكحظته أى توق

 

 تلميــــن اإلستهكك  – 6
 

لتزامات المنصوص عليها فى هذا العقد يلتزم المشترك بـلن كافة اإللدفط ثمن المياه وتنفيذ  ( : ضماناً 17مـادة )

ستهكك المحتمل فى ثكثة أشـهر علـى يورد لخزانة الهيئة عند بداية اإلشتراك مبلغ يعادل ثمن اإل

دفط ويضـاع  قيمـة الـستهكك وال يشـرع فـى تركيـب التوصـيلة الفرعيـة قبـل إاألقل بصفة تلمين 

مؤقتـة بغـر  مقـاوالت العدادات المؤقتة وفـى حـاالت تركيـب عـدادات تلمين اإلستهكك فى حالة 

 دة عام .طبقاً لمدة تنفيذ العملية و بحد ادنى لمستهكك اإلنشاء يتم تحصيل قيمة تلمين اإل

كما يتعين على المشترك إعادة هـذا التـلمين إلـى أصـله بمجـرد إخطـاره بـذلك إذا نقصـت قيمتـه أو 

 .ألى سبب من األسباب استنفذ 
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وعند إنتهاء مدة اإلشترك يرد مبلغ التلمين بدون فائدة بعد إستقطاع ما قـد يكـون مسـتحقاً للهيئـة 

 قبل المشترك .

 ويعفى من أداء هذا التلمين المصالح والجهات الحكومية .

 

 فســــخ العقـــــد – 7

 

الهيئة قبـل الموعـد الـذى  بة منشتراك فعليه أن يطلب ذلك كتاإذا رغب المشترك فى إنهاء عقد اإل( : 18مـادة )

 نهاء العقد بشهر على األقل .يحدده إل

شتراك بمجرد وفاة المشترك بل يظل خلفاؤه ملزمين بلحكام هذا العقـد حتـى يـتم وال ينتهى عقد اإل

 على الوجه المتقدم .إنتهاء العقد 

التوصـيلة وإعـادة حالـة وللهيئة ) فى حالة إنهاء العقد بناء على رغبة المشترك ( الحق فـى رفـط 

 المكان إلى ما كانت عليه على حساب المشترك أو خلفائه .

يجو  للمشترك التقدم بطلب إنهاء عقد اإلشتراك إذا كان هذا اإلشتراك يغذى سكناً خاصاً له ، أمـا 

إذا كان العقار موضوع العقـد مسـتغكً بسـكان آخـرين وصـدر قـرار بهدمـه مـن الجهـات المسـئولة 

نهــاء التعاقــد إلبخطــاب مــن الجهــة اإلداريــة المســئولة م المشــترك بالتقــدم ان إلتــزألى ســبب كــ

 واليشرع فى رفط الملخذ إال بعد إخكء العقار من السكان .

 

شتراك ووق  توريد المياه فوراً دون حاجة إلى تنبيـه أو إنـذار أو ( : يحق للطرف األول فسخ عقد اإل19مـادة )

المحرر عنه هـذا العقـد دون إخطـار الهيئـة أى إجراء قضائى آخر وذلك إذا أخلى المشترك المكان 

ــلى  ــة أو إذا أخــل ب ــد أو خــال  أى شــرط مــن إكتاب ــى هــذا العق ــة عل ــزام مــن اإللتزامــات المترتب لت

( ، ويترتـب علـى 14قيمة الميـاه مـط مراعـاة أحكـام المــادة )ص دفط شروطه وعلى وجه الخصو

فسخ العقد إعتبار العقد منتهياً بقوة القانون وال يخل بحق الهيئة فى إستيفاء مسـتحقاتها الناجمـة 

ة الطــر  القانونيــة بمــا فيهــا وســائل التنفيــذ عــن طريــق الحجــز بقــاً لهــذا العقــد بكافــعــن الفســخ ط

 اً لكافة هذه المستحقات السابقة على الفسخ .اإلدارى ويعتبر العين ضامن

 

( أن 19لتزامات الطرف الثانى فى هذا العقـد ويترتـب عليـه أعمـال المـادة )يعتبر إخكالً جوهرياً ب ( : 21مـادة )

لــه جــوه التصــرف فــى الميــاه التــى توردهــا ويقــوم الطــرف الثــانى بالتصــرف للغيــر بــلى وجــه مــن 

 .أو فى حالة قيامه بتغيير النشاطالهيئة أو أن يقوم بتوصيلها لمكان آخر خكف الوارد بهذا العقد 

وللهيئة فى جميط األحوال حق مطالبة كل من تراه مسئوالً بقيمة المياه المسـتولى عليهـا بطريقـة 

 غير مشروعة.

 

لطرف الثانى فى التنـا ل عـن اإلشـتراك إلـى ( : إذا إنتقلت حيا ة المكان المركب فيه الملخذ أو رغب ا21مـادة )

خـذ ومـا للتزامـات المتعلقـة بهـذا المذا الطـرف الجديـد كافـة الحقـو  واإلشخص آخر فتنقـل إلـى هـ

لتزامــات وذلــك كلــه بعــد تقــديم المســتندات الدالــة علــى ذلــك وموافقــة إيترتــب علــى هــذا العقــد مــن 

 الطرف األول .

 

نـاء عقـار جديـد يفسـخ التعاقـد القـديم و يلـزم لتركيـب عـداد للعقـار الجديـد ( : فى حالـة هـدم العقـار وب22مـادة )

مـط سـداد المديونيـة المسـتحقة  (3تقديم المستندات المطلوبـة طبقـا لمـا نصـت عليـه المـادة رقـم )

 على العقار القديم .

 

 إحــــكام عـــامـــة  – 8

 

األجهـزة والتوصـيكت الداخليـة للمكـان موضـوع رف األول الحـق األصـلى فـى معاينـة وفحـص (: للطـ23مـادة )

العقد وذلك للتحقق من وجودها فى حالة سليمة والتلكد من صكحيتها للعمل وعلـى العمـوم للتلكـد 

 من تنفيذ اإلشتراطات والمواصفات الواردة بهذا العقد .
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 ( : تركيب حنفيات الحريق الداخلية :24مـادة )

فــى عمــل وصــلة خاصــة بحنفيــة حريــق داخليــة للمكــان  أو طالــب اإلشــتراك  إذا رغــب المشــترك

لتزم قبل إجابته إلى طلبه أن يقدم موافقة إدارة الدفاع المـدنى والحريـق مشـفوعة إموضوع العقد 

 تخاذ إجراءات التعاقد . قطارها كشرط لقيامه بأبعدد الحنفيات المطلوب تركيبها و

بعدم إستعمال حنفيات الحريـق فـى غيـر األغـرا  المخصصـة  أو طالب اإلشتراك  ويقر المشترك

لها وفى حالة إخكلـه بـذلك أو اإلمتنـاع عـن سـداد مقابـل اإلسـتهككات تقـوم الهيئـة بحـبس الميـاه 

كافة ما يترتب على ذلك من أضرار فضكً عـن مسـؤليته الكاملـة قبـل  هوفسخ العقد مط تحميل هعن

ات الرسمية المعنيـة نتيجـة حـبس الميـاه عـن حنفيـة الحريـق إدارة الدفاع المدنى والحريق والجه

ومحظــور علــى المشــترك أن يقــوم بتوصــيل مواســير الميــاه لإلســتخدام العــادى مــط المواســير 

المتصلة بحنفية الحريق ف ذا خال  المشترك ذلـك قامـت الهيئـة بحـبس الميـاه عـن المكـان بلكملـه 

 ى ذلك .وفسخ العقد وتحمله مسئولية كافة ما يترتب عل

 

 ( : طلب إيقاف المحاسبة مؤقتاً : 25مـادة )

المحاسـبة مؤقتـاً بسـبب  ـروف السـفر أو يجو  للمشترك المستغل الوحيد للعقار أن يطلب إيقاف 

وتجـدد إيقاف عمليات البناء أو ألسباب أخرى خارجة عن إرادته تقرها الهيئة وذلك لفترة مؤقتـة 

 عليه من مستحقات حتى تاريخ تقدمه بالطلب.وبشروط قيامه بسداد كافة ما سنويا 

 

( : من المقرر أن العقد ومـا يترتـب عليـه مـن توريـد الميـاه إلـى المكـان محلـه قـد تـم بنـاء علـى طلـب 26مـادة )

الطرف الثانى وتحت مسئوليته الكاملة وال يترتب عليه أى مسئولية علـى الطـرف األول تجـاه أى 

ه لـيس للطـرف الثـانى أن يسـتند إليـه فـى إثبـات ملكيتـه أو جهة أو شخص بسبب هذا العقد كما أن

 حيا ته أو إيجارته للمكان محل العقد .

 

( : يقـــر المشـــترك بـــلن العنـــوان المـــذكور فـــى صـــدر العقـــد هـــو الـــذى ترســـل إليـــه كافـــة المكاتبـــات 27مــــادة )

بتغييـر هـذا  واإلخطارات وتعتبـر قـد أعلنـت إليـه إعكنـاً صـحيحاً مـا لـم يخطـر الطـرف األول كتابـة

العنوان وفى حالة تكرار عدم إستكم المكاتبات وعلى الخصوص إخطارات التحصيل يحـق للهيئـة 

 فسخ التعاقد وتطبيق شروط العقد المتعلقة باإلمتناع عن السداد دون أدنى مسئولية على الهيئة .

 

ه ف نـه ال شـلن للمختصـين بمرفـق فى حالة وجود مخالفات إنشائية بالعقار المراد توصيل ميـاه إليـ( : 28مـادة )

الصـادرة موافقة لالمياه بتلك المخالفات ويتم اإلستمرار فى إجراءات توصيل المياه وذلك إستنادا ل

 .عند إبرام التعاقد اإلدارة الهندسية المعنيةمن 

 

أو أى جهةإدارية أخرى  –الوحدات المحلية  –ال يتم قطط المياه بناءا على طلب أى جهة )األحياء ( : 29مـادة )

 مشتركين متعاقدين مط الهيئة إال فى حالة وجود خطر يهدد األرواح. ( وذلك عن

 

( : فى حالة اكتشـاف واقعـة إسـتهكك ميـاه بـدون عـداد صـار للهيئـة الحـق فـى إتخـاذ كافـة االجـراءات   31مـادة )

توسـطات المعمـول بـه فـى             القانونية مط أحقيتها فى تحصيل قيمـة الميـاه و تطبيـق مبـدأ ضـع  الم

 .الهيئة و طبقاً للجداول الواردة بكئحة التركيبات

 

 

 

 

 


