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 ) تقسيط (  اق ــــــــفعــقـــــد إتــــ
 

 حرر هذا العقد بني كال من :  20املوافق     /     /                     انه ىف يوم      
رئيــــالسي(    1)    / املهندس  جملــــد  بصفته ـــس  املنتدب  والعضو  الكربى  للقاهرة  الصحى  الصرف  شركة  إدارة  س 

                                                              2019( لسنة 11رار رقم )ـــــــــــوجب القــــــالء مبـــــــــلعماع خدمة اـــس قط ــ ويفوض عنه السيد / رئي
 ) طرف اول (   

 

.........................  ........................................ .............................  /السيد  (   2) 
      ........ .................................................................... ..................... ىف /  م ــــياملق

 ) طرف اثىن (                                               
 تــمـــهـيــــــد

 

 ................................. ........... ....... / نظرا ألن الطرف الثاىن قد قام بتوصيل املنشأ ملكه الكائن
ص من شبكة ــ رف الصحى بدون ترخيـــــة الصــــى شبكــــــعل م شرطة / ............... حمافظة / ..............  قس 

الصرف الصحى للقاهرة الكربى بصفتها اجلهة املختصة ابلتوصيل على شبكة الصرف الصحى ، فقد أبدى رغبته  
تقنني قانونا وض  ىف  تقدمعه  املباىن     أبنه  للمنشاا إبدارة وصل  توصيل  لفتح ملف  بقطاع    ......... ..... .....بطلب 

 خدمة العمالء وإجراء املعاينة الالزمة من مهندسى اإلدارة املذكورة اتبعى الطرف األول .  
 جنيه   (............... ره)مبلغ وقدى صح ال واملسامهة واإلنتفاع خلدمة الصرف الــــوبلغت قيمة رسوم املعاينة واإلنتق

 ...............................الغري (  ........ ........... ..............................)فقط وقدره ......... 
الثاىن على   - الطرف  يتم تقسيط مقابل خدمة الصرف الصحى للمنشأ ملك  الطرفان على أن  اط  قس أ  وقد إتفق 

مقابل تقسيط من قيمة املبلغ املقسط يسدد مع قيمة كل قسط وفقا للشروط الىت    %1قيمة    مضافا إليها  شهرية
 يتضمنها هذا العقد .

 وبعد أن أقرا الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد إتفقا على األتى :  -
 السابق جزء ال يتجزأ من هذا اإلتفاق .   أوالا : يعترب التمهيد

بتقدمي طلب توصيل إىل إدارة وصل املباىن املختصة للمنشأ مرفقا به كافة املستندات الىت    الطرف الثاىن : يلتزم  ا  نياث
 تطلبها إدارة وصل املباىن ىف هذا الشأن . 

 بتسهيل إجراءات املعاينة للمنشأ ملهندسى الطرف األول .  اثلثا : يلتزم الطرف الثاىن 
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الصحى للمنشأ مقابل اإلنتفاع ابلشبكة ورسوم التوصيل  تحقات الصرف  قيمة مس   ادسديلتزم الطرف الثاىن ب  :رابعا  
لقا إعماالا  رقم   واملعاينة  السائلة  املخلفات  صرف  واللوائح    1962نة   لس   93نون  للقانون  التنفيذية  والالئحة 

   رية ابلشركة طبقا للنظام التاىل:السا
 سداد قيمة املعاينة ابلكامل . -
عن    - تقل  ال  نسبة  ال  %25سداد  مستحقات  قيمة  ابلشبكة  من  اإلنتفاع  مقابل  تشمل  والىت  الصحى  صرف 

( جنيها  . ...................اق وبلغت قيمة مقدم التقسيط مبلغ )ـــــد اإلتفـــــى عقـــــــع عل ــــوقيـــــور الت ـــــــل فـــــوصيـــوالت
 . (....الغري ....... ........ ................ ... .................................... ..............) فقط وقدره 

.(  ........................................) فقط وقدره ...  نيها  ( ج.............. سداد ابقى املبلغ وقيمته )  -
قيمة مقابل التقسيط    % 1اط شهرية قيمة القسط الواحد مبلغ )          ( جنيها ونسبة  ـــعلى عدد )     (  أقس 

( الشهرى  ....................مبلغ  القسط  قيمة  ليصبح  جنيها   )(   ( ..................................... مبلغ 
(  الغري ...........................................................................)فقط وقدره .........  نيهاا ج

 . من اتريخ اإلستحقاق للشهر التاىل مباشرةا للتوقيع على عقد اإلتفاق  على أن يبدأ سداد األقساط إعتباراا 
غرامة خام إحتساب  يتم  السداد  عن  ختلفه  حالة  موعدها وىف  األقساط ىف  بسداد مجيع  الثاىن  الطرف  يلتزم   : سا 

شهراي مع إعطاء مهلة للسداد مخسة عشر يوماا من اتريخ اإلستحقاق بدون غرامة على أن يبدأ    %1أتخري بواقع  
اإلستحقاق   من اتريخ  إعتباراا  الغرامة  ال   –توقيع  إمتناع  حالة  متتالية حيق  وىف  أقساط  ثالثة  الثاىن عن سداد  طرف 

بتقدمي   القانونية ضده  إختاذ كافة اإلجراءات  األول  للطرف  احلالة حيق  األقساط دفعة واحدة وىف هذه  سداد ابقى 
عما  التعويضات  بكافة  وإلزامه  الشركة  مستحقات  بسداد كافة  إبلزامه  املختصة  املدنية  للمحكمة  اإلتفاق  عقد 

 .األول من أضرار جراء تقاعسه عن سداد مستحقات الشركة يتكبده الطرف 
 ختتص احملكمة اإلبتدائية الواقع ىف دارئرهتا  هذا العقار بنظر أى نزاع ينشأ عن هذا العقد .  سادسا :

 سابعاا : حرر هذا العقد من نسختني بيد كل طرف نسخة للعمل به عند اللزوم .  
 الثاىن الطرف                                     األول الطرف 
 /  األســم           /  املهندس

 / التوقيع              ع / ـــالتوقي


