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لق م للمل

بننننءجراء اعمنننن   الرق بننننة  2 /الهندسننننية ب لشننننؤونق مننننه الهيئننننة املتخصصننننة         
د الخدمنننننة والجب ينننننة واملنفنننننذة مننننن  قبنننننل والتننننندقيخ التخصصننننني   عقنننننو

الرصنننن فة وطلننننق ضبقنننن  ملقتضنننني    /توزيننننع كهربنننن ء بغنننندادل ال  مننننة ديريننننةامل
 امل ننننند (  2011( لسننننننة 31قننننن نون دينننننوان الرق بنننننة امل لينننننة االتحننننن د  املنننننرق   

( واملننننؤر  يف  6343 ووفقنننن  للقواعنننند واالعننننرام وتنفيننننذا ل مننننر االدار  املننننرق  
 ط النننذ  التقرينننر الخننن ي بتننندقيخ الهيئنننة الرق بينننة للنشنننتننن  اعنننداد  26/3/2018

 -ي :نتضم  بشكل اس س م يل
 

 لنبذةلمختصـةل .1
الرصننن فة عننندة عقنننود خدمنننة  / ابرمنننه املديرينننة ال  منننة لتوزينننع كهربننن ء بغنننداد

يف دوائنننر ، وان الهننندم مننن  ابنننراق هنننذه ال قنننود سنننتتثم ريةوجب ينننة منننع شنننرك   ا
واسنننتغ   الط قننننة الكهرب ئينننة الط قنننة التوزينننع للط قنننة الكهرب ئينننة هنننو ترشننننيد 

منننن  هننننذا الترشننننيد يف تغذيننننة مننننن ضخ اخننننر  وكننننذلق التقليننننل منننن   الن تجننننة
االدارينننة وتحسننني  مسنننتو  اداء  الضننني ع  الفنينننة والحننند مننن   ننن هرة  الضننني ع  

املنظومنننننة عبنننننر مشننننن ركة القطننننن ع الخننننن ي يف انشنننننطة الجب ينننننة والصننننني نه 
لمنطقننننة املغطننننن ة ب ل قنننند وخلنننننخ الدوريننننة والشننننن ملة للشننننبكة الكهرب ئينننننة ل

قضنننن ء   البط لننننة يف عمننننوق البلنننند، وننننندر  ادننننن ه فننننري عمننننل جدينننندة لل
 ضخ الخننن ي واملنننن قبنننل شنننرك   القطننن ععقنننود الخدمنننة والجب ينننة املنفنننذة مننن  

  -: واملح   املشمولة
املبنننرق  مننن  قبنننل شنننركة الننننور الث قنننب عقننند الخدمنننة والجب ينننة املنفنننذ -أ

 -:ةناملح   الت ليو خ ضملنوتشمل ا 16/8/2018بت ريخ 
املنطقننننننننة 
 املنتخبة

 املننح  

 718 – 716 زيونة
شنننننننننننننن رع 
 فلسطي 

501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-
143-145-105-720-722-724. 

 706-704-702 الغدير
 لرافننندي  وتشنننملعقننند الخدمنننة والجب ينننة املنفنننذ مننن  قبنننل شنننركة فضننن ء ا -ب

 -:ةناملح   الت لياملن ضخ و
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املنطقة 
 ةاملنتخب

 املحنن  

-117-116-115-114-113-112-111-110-109-108-107-106-103-102-101 مركز الرص فه
118-119-120-121-123-125-127-129-131-133-135-137-139-141-147-
149 

 330-328-326-324-322 الصليخ
 342-340-338-336-334-332 الكري   

 
نفننننذ منننن  قبننننل شننننركة اهننننل الوصنننن   وتشننننتمل عقنننند الخدمننننة والجب يننننة امل - 

 -ة :ناملح   الت لي
 

 املحنن   ةاملنطقة املنتخب
 314-312-310-308-306-304-302-301 االعظمية
 313-311-309-307-318-320-316 الق هرة

 
وسنننن  االعقنننند الخدمننننة والجب يننننة املنفننننذ منننن  قبننننل شننننركة النخيننننل الشننننر   -د

 -:ةناملح   الت لياملن ضخ و وتشمل

 
 املح   خبةاملنطقة املنت
 931-929-925-923-915-910-908-907-906-904-903-902-901 الكرادة

 727-725-723-721-719-717-715-713-711-709-703-701 بغداد الجديدة
 105-104-103-102-101 جسر دي لى
-961-960-959-958-957-956-955-954-953-952-951-950-949 الزعفرانية

962-964-965-966-969-970-977-979 
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ــــ لتل .2 ــــ ةلتو  ــــ للت  ي ــــيااللتتيـف ــــ لل  ــــ ولدال  ــــللد ــــ لم لتطاد
لتكهــائ ـــــ ل مقاانتهـــــالمـــــمللتتيـفـــــ للتق يلـــــ ل لملو ـــــح ل ل

ل-لت   وللدناهل:
 الوحدا 
 املستهلكة

 

الت رفننننننة 
 الس بقة
 
 ديننن ر

الت رفننننننة 
 الجديدة
 
 ديننن ر

أ  مبلننننننننننننننغ 
للق ئمنننننة شنننننهري  
وفننننننخ الت رفننننننة 

 ةنننننالقديم
 ديننن ر
  1) 

ا  مبلننننننننننننننننغ 
للق ئمننننننة شننننننهري  
وفنننننننخ الت رفنننننننة 

 الجديدة
 ديننن ر
 2) 

الفنننننننر  يف 
 ملب لغا
 
 ديننن ر
 2 -1) 

1- 1000 10  
10 

 
20000 15000 

 
5000 1001-1500  20 

1501-2000  40 
35 120000 67500 52500 

2001-3000  80 
3001-4000  120 80 240000 147500 92500 
+4001 200 120 440000 267500 172500 

ان مبنننن لغ الق ئمننننة الشننننهرية للت رفننننة الجدينننندة اقننننل منننن  مبنننن لغ  لننننوح       
ت ننننديل ضننننرورة يتطلننننب منننن  الننننوزارة ممنننن  القديمننننة الق ئمننننة الشننننهرية للت رفننننة 

لينننة لل منننل ب لتسننن يرة الجديننندة الصننن درة بموجنننب قنننرار آ دايجننن مبننن لغ  الت رفنننة و
دون  عنننن  ضريننننخ اصنننندار ملحننننخ عقنننند 2018( لسنننننة 39   مجلننننس الننننوزراء املننننرق

 تحميل الوزارة ا  مب لغ م لية اض فية.
 

 -ل تئ االلملبانلللتتاـي لمل يـياتللتتوزيمل: .3
لشنننرك   ا مننن واملسنننتءجرة  الت ب نننة لهننن  لننن  تقننن  النننوزارة بءصننندار تسننن يرة للمبننن ني

تثم ر     تنفيننننذ عقننننود االسننننرغنننن  مننننرور سنننننتيلغ يننننة ت ريخننننه  االسننننتثم رية
لغننننرا زينننن دة  هننننذه ال قننننود ه منننن  تنفيننننذيننننة املتءتحسنننن  املبنننن لغ امل ليننننة ل

عملينننننة التسننننن ير يف  د امل لينننننة املتحققنننننة للمديرينننننة واالسنننننراع يفراملنننننوا
 .خدم   الجب ية

 

 لجازةللال تثلاال .4
 حسننننب منننن ، اجنننن زة االسننننتثم ر ب لحصننننو   لنننن  تلتننننزق الشننننرك   املسننننتثمرة    

 22/2/2018( املننننؤر  يف 128ل سننننتثم ر املننننرق   لوضنيننننة جنننن ء بكتنننن ب الهيئننننة ا
  يلتننننزق  ( منننن  شننننروط الت  قنننند التنننني نصننننه 22-9وبصننننورة مخ لفننننة للمنننن دة  
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بغننننداد بءستحصنننن   اجنننن زة االسننننتثم ر منننن  قبننننل هيئننننة اسننننتثم ر الطننننرم الثنننن ني 
بنننند تضنننم  لننن  تاملبرمنننة  د و قنننالان ، كمننن  وخننن   شنننهري  مننن  توقينننع ال قننند (

ئنننني يف ح لننننة تننننءخر الشننننرك   االسننننتثم رية يف اصنننندار الشننننرط الجزا  يننننن  
 -تلق الشرك  : بي  ادن ه، وناج زة االستثم ر يف املوعد املحدد له ت  قدي 

 

ت ريخ توقيع  اس  الشركة  
 ال قد

 اخر االجراءا 

شركة النور الث قب / جب ية  -أ
 ش رع فلسطي 

ر املراج    املستمرة للهيئة الوضنية ل ستثم  16/8/2017
 الكم   النواق   

شركة فض ء الرافدي  للمق وال   -ب
 ال  مة 

املراج    املستمرة للهيئة الوضنية ل ستثم ر  19/7/2017
 الكم   النواق 

املراج    املستمرة للهيئة الوضنية ل ستثم ر  12/7/2017 شركة نخيل الشر  االوس  -جن
 الكم   النواق   

 

اسنننننتكم   املنننننذكورة اعننننن ه    االسنننننتثم رية تلنننننزق الشنننننركان لنننننوزارة انوصننننني 
 استحصنننن   اجنننن زة االسننننتثم ر منننن  هيئننننة االسننننتثم ر الوضنيننننةنننننواق  اجننننراءا  و

 استن دا الى امل دة املش ر اليه  اع ه.
 

 لتكواي للت نوـ  لللLSIS اق لشـك ل .5
الصنننندر بننننءبراق عقنننند مننننع شننننركة  ال  مننننة لتوزيننننع كهربنننن ء ق مننننه املديريننننة       
 LSIS)  واملنننننننؤر  يف 1لكورينننننننة الجنوبينننننننة ، وبموجنننننننب ال قننننننند املنننننننرق   ا )
 جهنننننزةونصنننننب وتشنننننغيل منظومنننننة متك ملنننننة ال وتنفينننننذ ينننننزتجهل 26/4/2014

 ( دوالر 52244306املقنننننننننننننن ييس الذكيننننننننننننننة وبمبلننننننننننننننغ اجمنننننننننننننن لي  
( وارب نننون النننم وثلثم ئنننة وسنننتة دوالراثنننن ن وخمسنننون ملينننون وم ئتننن ن وارب نننة  

وتننن  فنننت   ،شنننهر (12 املب شنننرة وصننني نة ملننندة  ( شنننهر مننن  تننن ريخ18وبمننندة تنفينننذ  
( دوالر  ث ثننننننة 23000000للشننننننركة املق ولننننننة وبمبلننننننغ  املسننننننتند  االعتمنننننن د 

د دائنننننرة االسنننننتثم را  وال قنننننو /ق منننننه النننننوزارةوقننننند  وعشنننننرون ملينننننون دوالر(
 تحويننننننل  ب ملوافقننننننة  29/11/2015يف ( 76939 وبموجننننننب كت بهنننننن  املننننننرق  
منننن  املديريننننة ال  مننننة  26/4/2014( يف 1املننننرق   الجهننننة املسننننؤولة عنننن  ال قنننند 

ونننندر   الرصننن فة /الصننندر النننى املديرينننة ال  منننة لتوزينننع كهربننن ء /لتوزينننع كهربننن ء
  -ادن ه امل حظ   الت لية :

ب ننننند انجننننن ز  21/6/2017( يف 1وزارة الكهربننننن ء ملحنننننخ ال قننننند رقننننن    ابرمنننننه - أ   
مننن  شنننروط الننندفع بتسنننديد  (8 االعمننن   التصنننميمية والتننندريب حينننث اشننن ر البنننند 

( 4814931الدف نننننة املقدمنننننة واالعمننننن   الهندسنننننية املنفنننننذة وبمبلنننننغ مقنننننداره  



 ج  وللملحتويات

(

 PAGE   \* MERGEFORMAT 5-18)  

دوالر  ارب ننننة مليننننون وثم نم ئننننة وارب ننننة عشننننر الننننم وتسنننن م ئة وواحنننند وث ثننننون 
 دوالر( .
يف شننننننهر نيسنننننن ن  26/4/2014( يف 1املننننننرق   تنننننن  ايقنننننن م ال قنننننند  -ب        
لنننند  املصننننرم اعنننن ه املننننذكور سننننتند  االعتمنننن د املمبلننننغ  حجننننز بسننننبب 2016
دون اتخننن ط ا  اجنننراء بشنننءن عمليننن    ينننوق مننن  تننن ريخ فنننت  االعتمننن د( 150ملننندة  

      .هولغ ية تءريخوملحق ته  االستيراد ل جهزة الذكيه 
مننننع نفننننس  (1ق مننننه الننننوزارة بننننءبراق عقنننند جدينننند ملحننننخ لل قنننند رقنننن     -جننننن  

كلفنننننننة جديننننننندة مقنننننننداره  وب 21/6/2017يف  الشنننننننركة الكورينننننننة الجنوبينننننننة
 وتنصننننننننيبلتجهيننننننننز ( دوالر  مليننننننننونث ثننننننننة وعشننننننننرون   ( دوالر  23000000  

وتشنننغيل وصننني نة منظومنننة مقننن ييس طكينننة متك ملنننة النننى الطنننرم االو  لقطننن ع 
 - ه :نللمح   املدرجة ادن االعظمية

 
 املحننن   القط ع
 306-308-310-312-314-316-318-320 االعظمية

 
(  3 املننننرق   ه عقنننندمنننن   (11-9 الفقننننرة بينننننه شننننركة اهننننل الوصنننن   ان  -د         

تجهيننننننز ونصننننننب املقنننننن ييس الذكيننننننة لنننننن  تتضننننننم   19/7/2017واملننننننؤر  يف 
 ( هعقننند يفشنننمولة مغينننر   انفننن يف الجننندو  املشننن ر الينننه املنننذكورة  للمحننن  

مت ب نننة مننن  النننوزارة  ممننن  يتطلنننب ،لورودهننن  يف عقننند الشنننركة الكورينننة الجنوبينننة
 املبننننرق مننننع يف االحينننن ء املشننننمولة ب قنننند االسننننتثم ر الذكيننننة قنننن ييساملنصننننب 
 ولك فة املشتركي . الجنوبية الكورية الشركة

 

 لال لـاوللتكهــائـ  ل .6
 للتكـيياتل-لتص  خل–مـكزللتـصافهلل/اق لشـك لفضاءللتـلف يل - 
بتخفننننني  لننننن  تلتنننننزق شنننننركة فضننننن ء الرافننننندي  للمقننننن وال  لنننننوح  ان  

( مننننن  شنننننروط ال قننننند 27-9% وفقننننن  للمننننن دة  20مقننننندار باالحمننننن   الكهرب ئينننننة 
لسنننننة  نيسنننن ن  اطار وشننننهراالحمنننن   الكهرب ئيننننة لاالسنننتثم ر  حيننننث تنننن  مق رنننننة 

ان االحمننننن   الكهرب ئينننننة ازداد   وتبننننني  2017لسننننننة  ي الشنننننهرمنننننع نفنننننس  2018
( 25,58-           ( و11,2 مقننننننداربفننننننر   و 2018/ الشننننننهري  املننننننذكوري  لسنننننننة يف

اطا  2017عنننننند مق رنتهننننن  ب الحمننننن   الكهرب ئينننننة ل ننننن ق  التنننننوالي   ميكننننن واط
   نيسننننن ن  اطار ولشنننننهر % (17,86- و( 7,6 االحمننننن   نسنننننبة تخفننننني  بلغنننننه 
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 زيننننن دة االحمننننن    ممننننن  اد  النننننى وكمننننن  مبننننني  يف الجننننندو  التننننن لي،التنننننوالي 
 .ملح فظة بغداد /ئية ملركز الرص فة الكهرب 

لللتقاهـةل-لالاظل  لل/لتيام تلاق لشـك للهلللتوصاولت لقا الل-ب
لنننن  تلتننننزق شنننننركة اهننننل الوصنننن   للمقننننن وال  ال  مننننة بتخفنننني  االحمننننن        
، ( منننن  شننننروط ال قنننند االسننننتثم ر 27-9  % وفقنننن  للمنننن دة20هرب ئيننننة وبمقنننندارالك
منننع نفنننس  2018لسننننة  نيسننن ن  اطار وشنننهراالحمننن   الكهرب ئينننة لتننن  مق رننننة  اط

اطار   يف شننننهر بلغننننهالحمنننن   الكهرب ئيننننة افننننر  لننننوح  ان  2017لسنننننة الشننننهر 
عنننننند مق رنتهننننن  ب الحمننننن    ( ميكننننن واط4,3- ( و4,6 بمقننننندار 2018 لسننننننة نيسننننن نو

لشننننهر نيسنننن ن ازداد   اطكمنننن  مبنننني  يف الجنننندو  التنننن لي،  2017الكهرب ئيننننة ل نننن ق 
علمنننن  ان املنطقننننة تشننننهد زينننن دة كبيننننرة يف  ،فننننة لشننننروط الت  قنننندلبصننننورة مخ 
 املتج وز عليه  .من ضخ للنصب ال داد  

ـــــ ــــ لل-ج ـــــ للال   ــــلللت  ـــــك لنخ  ــــ لش ــــا التاق ــــ لدل-كـلدة/ت لق ـغ
للتزافـلن  ل-سـديات لج-لت  ي ة
للمقنننن وال  ال  مننننة بتخفنننني   نخيننننل الشننننر  االوسنننن لنننن  تلتننننزق شننننركة      

( منننن  شننننروط ال قنننند 27-9 % وفقنننن  للمنننن دة 20االحمنننن   الكهرب ئيننننة وبمقنننندار 
لسنننننة اطار ونيسنننن ن   شننننهرلحمنننن   الكهرب ئيننننة االتنننن  مق رنننننة االسننننتثم ر ، اط 

لنننننوح  ان االحمننننن   الكهرب ئينننننة ازداد  و 2017منننننع نفنننننس االشنننننهر لسننننننة  2018
( ميكننننننننن واط   68,4- ( و32,1- بمقننننننننندار  2018يسننننننننن ن نيف شنننننننننهر  اطار و

االحمننننن    زداد  ااط 2017عنننننند مق رنتهننننن  ب الحمننننن   الكهرب ئينننننة ل ننننن ق  التنننننوالي
وكمنننننن  مبنننننني  يف (%  التننننننوالي 22-، 12- ةلشننننننهر  اطار ونيسنننننن ن بنسننننننب

انشنننننط ر يف االبنينننننة لوجنننننود  الجننننندو  التننننن لي، ون تقننننند ان السنننننبب ي نننننود
 . التج ريةالسكنية ب الض فة الى زي دة املح   

لشـك للتنواللتثادب/للتيق للتثانل/لزيون ل-د
% 20بمقنننندار االحمنننن   الكهرب ئيننننة   لنننن  تلتننننزق شننننركة النننننور الث قننننب بتخفنننني     
االحمنننن   تنننن  مق رنننننة  ، اط( منننن  شننننروط ال قنننند االسننننتثم ر 27-9قنننن  للمنننن دة  وف

 2017مننننع نفننننس االشننننهر لسنننننة  2018لسنننننة اطار ونيسنننن ن   شننننهرالكهرب ئيننننة ل
  التننننوالي  ميكنننن واط %(1,5 و (2,08 بمقنننندارالفننننر  بينهمنننن  كنننن ن لننننوح  ان و
،  ليوكمنننن  مبنننني  ب لجنننندو  التنننن  التننننوالي  %(10،  15,4بنسننننبة  انخفضننننه  طا

املدينننننة امل ئيننننة ءنشنننن ء زينننن دة التوسننننع يف االحمنننن   التج ريننننة كسننننبب وطلننننق ب
 واملوال  التج رية .
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للشـك للتنواللتثادبللتيق للتثاتث/للتغ يـل-هـ
بتخفننني  االحمننن    الغننندير /لننن  تلتنننزق شنننركة الننننور الث قنننب/ ال قننند الث لنننث     

، ل قنننند االسننننتثم ر  ( منننن  شننننروط ا27-9% وفقنننن  للمنننن دة  20الكهرب ئيننننة وبمقنننندار 
منننع نفنننس  2018لسننننة ونيسننن ن  اطار  شنننهرل االحمننن   الكهرب ئينننة تننن  مق رننننة اط

 /ازداد  يف شننننننهر  اطار ونيسنننننن نلننننننوح  ان االحمنننننن   و ،2017االشننننننهر لسنننننننة 
عننننننننند مق رنتهنننننننن    التننننننننوالي، ميكنننننننن واط ( 12,85-  و (11,4- بمقنننننننندار  2018

اطار ونيسنننننن ن   حمنننننن   لشننننننهراال ازداد اط  2017ب الحمنننننن   الكهرب ئيننننننة ل نننننن ق 
علمنننن  ، تننننوالي وكمنننن  مبنننني  يف الجنننندو  التنننن لي(%   ال67,1-، 59,16-بنسننننبة  

ان املديريننننة ق مننننه ب يصنننن   الط قننننة الكهرب ئيننننة للمحنننن   التج ريننننة املشننننيدة 
بصنننورة غينننر رسنننمية والتننني ال تمتلنننق اجننن زة بنننن ء او موافقنننة مننن  ام ننننة بغنننداد 

( 21ط قننننة يف مجلننننس الننننوزراء بجلسننننته   وطلننننق اسننننتن دا الننننى موافقننننة لجنننننة ال
 . 8/2/2016م  

 

للشـك للتنواللتثادب/للتيق للتـلـم/لشااعلف سط لل- 
لنننن  تلتننننزق شننننركة النننننور الث قننننب/ ال قنننند الرابننننع/ شنننن رع فلسننننطي  بتخفنننني     

( منننن  شننننروط ال قنننند 27-9% وفقنننن  للمنننن دة  20االحمنننن   الكهرب ئيننننة وبمقنننندار 
اطار ونيسنننن ن لسنننننة   شننننهر   الكهرب ئيننننة لاالحمنننن تنننن  مق رنننننة ، اطاالسننننتثم ر 
 ولنننننوح  ان االحمننننن   الكهرب ئينننننة ازداد  2017منننننع نفنننننس االشنننننهر لسننننننة  2018
( ميكنننننننن واط   21,24- و (20,78-بمقنننننننندار   2018ار ونيسنننننننن ن شننننننننهر  اط يف

االحمننننن    ازداد اط  2017ل ننننن ق عنننننند مق رنتهننننن  ب الحمننننن   الكهرب ئينننننة التنننننوالي 
وكمنننننن  مبنننننني  ب لجنننننندو  (%   التننننننوالي 33,86-، 36- الكهرب ئيننننننة بنسننننننبة 

     . الت لي

 
 جندو  ب الحمن   للنشرك   املستنثمرة فني النرص فنة

الفننننننر   2018 2017 
ميكننننننن  
 واط

2017-2018 
نسنننننننننننننبة 
التخفنننننننني  

% 

اسنننننننننننننننن  
 الشركة

درجننننننة  الحمل الشهر
 الحرارة
 سليزية

درجننننننة  الحمل
 الحرارة
 سليزية

فضننننننننننننننن ء 
 الرافدي 

 56,4 141 20/7 109 17/8 250  نيك نون الث
 34,7 84 20/13 157,8 25/12 241,8 شب ط
 7,6 11,2 32/20 139,3 27/17 150,5 اطار
 17,86- 25,8- 36/20 170,2 37/22 144,4 نيس ن

 47,68 72 20/7 79 17/8 151 ك نون الث ني اهل الوص  
 42,5 63,5 20/13 85,9 25/12 149,4 شب ط
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 42,5 4,6 32/20 72,5 27/17 77,1 اطار
 5,2- 4,3- 36/20 86,1 37/22 81,8 نيس ن
نخينننل الشنننر  
 االوس 

 28,4 151 20/7 380 17/8 531 ك نون الث ني
 24,7 120,7 20/13 367,3 25/12 488 شب ط
 12- 32,1- 32/20 299,4 27/17 267,3 اطار
 22- 68,4- 36/20 369,4 37/22 301 نيس ن

لث قنننب الننننور ا
ال قننننند االو  /
 زيونة/

 20,8 7,16 20/13 27,26 25/12 34,42 شب ط
 0,46 صفر 32/20 21,51 27/17 21,61 اطار
 8,2 2,1 36/20 23,53 37/22 25,63 نيس ن
النننننننننننننننننور 
الث قننننننب/ال ق
د الثننننننننننن ني 

 زيونة/

 44,46 13,44 20/13 16,66 25/12 30 شب ط
 15,4 2,08 32/20 11,42 27/17 13,5 اطار
 10 1,5 36/20 13,5 37/22 15 نيس ن

النننننننننننننننننور 
الث قنننننننننننب/ 
ال قننند الث لنننث 

 الغدير/

 43,9 15,7 20/13 20 25/12 35,7 شب ط
 59,16- 11,4- 32/20 30,4 27/17 19,1 اطار
 67,1- 12,85- 36/20 32 37/22 19,15 نيس ن

النننننننننننننننننور 
الث قننننننب/ال ق

د 
الرابع/شننننننن رع 
 فلسطي 

 36- 20,18- 32/20 78,47 27/17 57,69 اطار
 33,86- 21,24- 36/20 83,96 37/22 62,72 نيس ن

 يد    زي دة االحم   الكهرب ئية مؤشر الس لب*

لاءلتلـلإلتغل-7
اءا  املسنننننجلة لقنننننرا مننننن  لغننننن ء ال ديننننند ق منننننه الشنننننرك   املسنننننتثمرة ب -أ      

اخطنننننن ء يف القننننننراءا   وجننننننود بسننننننببوطلننننننق  2018عنننننن ق يف للمسننننننتهلكي  
حسنننب مننن  جننن ء  مننن  تجننن ر  النننى سنننكني وال كنننس صنننحي وع املشنننتر  وتحوينننل نننن

الرق بننننة الداخليننننة املننننرق   –بكتنننن ب املديريننننة ال  مننننة لتوزيننننع كهربنننن ء /الرصنننن فة 
 -:التف صيلالجدو  ادن ه ويبي  ،  9/5/2018( واملور  يف 236 

 عدد االلغ ءا  اس  الشركة
 1) 

 عدد القراءا  
 2) 

 %نسبة  ال
 2:1) 

 رشنننننننننننننننركة الننننننننننننننننو -
 ل قود االرب ةلالث قب/

36 44454 0,08 

 0,129 78197 101 شركة فض ء الرافدي   -
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 0,166 37885 63 شركة اهل الوص   -
 0,045 142398 65 شركة الشر  االوس  -

 

 -: نوصي ب التيوعليه  
تسننننجيل القننننراءا  للنننندور السننننكنية  بدقننننةالننننزاق الشننننرك   املسننننتثمرة  -اوال    

  االلغننننن ء والت ننننندي   يف املبننننن لغ املترتبنننننة بذمنننننة لغنننننرا ايقننننن م عمليننننن 
 املواضني  .
ال يجنننوز اصننندار ا  ترحيلنننة مسنننتندية اال ب ننند اجنننراء التننندقيخ عليهننن  بمننن   -ث نيننن 

 يمنع اجراء ا  ت دي   عليه  .
مركننننز النننننظ  وبحننننو  عملينننن   ال يجننننوز اصنننندار ا  دورة مسننننتندية منننن   -ث لثنننن  

 ( مننن  شنننروط18-9للفقنننرة  ( ينننوق وفقننن  30  اال لننندورة واحننندة وملننندة املسنننتهلكي 
ملنننننع اخننننت ط وتننننداخل الننننديون الكثننننر منننن  دورة الت  قنننند وال يجننننوز تجزئتهنننن  

 .مم  يت ذر م رفة الديون الحقيقية يف طمة الشرك   املستثمرةبينه 
يحدد املبلنننغ سنننان اصننندار ترحيلنننة مسنننتندية صنننحيحة وبننندون ا  اخطننن ء  - راب ننن 

منننننع تنننن خر سننننوم ي ملسننننتثمرة وب لتنننن لي  االواجننننب استحصنننن له منننن  الشننننرك 
للمديرينننة  التننني بنننذمته  امل لينننةتسنننديد املسنننتحق   الشنننرك   املسنننتثمرة مننن  
ح صننننلة يف القننننراءا  خطنننن ء ال نننندق وجننننود الرصنننن فة  /ال  مننننة لتوزيننننع كهربنننن ء

 للوحدا  السكنية واملح   التج رية .
ل مننن  ق منننه الشنننركة املسنننتثمرة شنننركة الننننور الث قنننب ب صننندار قنننوائ  اقننن -أ

 -عدد املشتركي  وكم  مبي  ادن ه :
  %(نسبةال (2    عدد القوائ  الص در (1        عدد املشتركي  رق  الدورة

 1:2)  

 97,6 14561 14920 الث منة

للانوي ـطاتللتثـلملحل-8
 والخنننننن ي 1/4/2018املننننننؤر  يف  ضننننننر االجتمنننننن عمنننننن  خنننننن   االضنننننن ع   مح -أ  
املنفننننذة منننن  قبننننل شننننركة نخيننننل  حطنننن   الث نويننننةملتسننننجيل قننننراءا  املغننننذي   لب

يف املحطنننن    وامل وقنننن   شنننن كلال دينننند منننن  املوجننننود  الحظننننن   الشننننر  االوسنننن 
 -:املذكورة يف الجدو  االتي

 امل حظ   اس  املحطة اس  الشركة 
 
 
 

النهنننننروان السنننننكني 
 الث نوية 

 (3عطل مقي س عدد  

 عطل مقي س املحمولة املس عد  ث نوية بسم ية ال
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شركننننننننننننننننننة 
نخيننننننل الشننننر  
 االوسننن 

عطنننننننننننننل مقيننننننننننننن س التقنننننننننننننرأ  الخنس ء املتنقلة 
 ميك واط .س عة (  
جمينننننننننننع املقننننننننننن ييس ال تقنننننننننننرأ  سلم ن ب   الث نوية 

 ميك واط .س عة ( 
منننننننننزارع الدولنننننننننة 

 الث نوية 
جميننننننننننع املقنننننننننن ييس  ال تقنننننننننننرأ 

 ميك واط .س عة( 
أ جمينننننننننننع املقننننننننننن ييس ال تقنننننننننننر املدائ  الث نوية 

 (3ميك واط .س عة(ب دد  
 ( 1عطل مقي س عدد   الخنس ء الدائمية 
 ال توجد مق ييس  الس يلو الث نوية 

النننننننندواء ال ربنننننننني 
 الث نوية 

 ( 3عطل مق ييس عدد  

النهنننننروان الصنننننن عي 
 الث نوية 

 (1عطل مقي س عدد  

محطننننننة االسبسننننننه 
 الث نوية 

 خ ر  ال مل  2مغذ  

محطننننننننة الكليننننننننة 
 الفنية الث نوية 

 خ ر  ال مل 2مغذ  

محطننننننننة الربيننننننننع 
 الث نوية 

 ( 3عطل مقي س عدد  

محطنننننننة كصنننننننيبة 
 الث نوية 

 ( خ ر  ال مل 2مغذ   

املقنننن ييس منننن  جهننننة  ءةال يمكنننن  قننننرا اب  الرشد الث نوية 
 ( كيلو فوله33 

ال توجننند مقننن ييس كهرب ئينننة مننن  جهنننة  الن يرية الث نوية  
 ( كيلو فوله  الضغ  ال  لي(11 

ال توجننند مقننن ييس كهرب ئينننة مننن  جهنننة  الخليج الث نوية 
 ( كيلو فوله  الضغ  ال  لي(11 

 -:اع ه الحظن  االتيم  خ   الجدو  و
 قراءة الط قة الكهرب ئية .  ييسم  مق عددعطل  -اوال
ة هنننن   محنننوال  كهرب ئينننة ضنننغ  عننن لي التوجننند فيهننن  مقننن ييس لغ يننن -ث نيننن 
 ت ريخه .
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التقنننننرأ ميكننننن واط سننننن عة املثبتنننننة   املغنننننذي    سب ننننن  املقننننن يي -ث لثننننن 
 لوجود اعط   فنية فيه 

شنننركة نخينننل الشنننر  االوسننن  للمقننن وال  النننوزارة بننن لزاق ان تقنننوق  نوصنننيوعلينننه 
لحصننننو    قننننراءا  دقيقننننة للط قننننة املسننننتلمة ال  ضلننننة لصنننن ق املقنننن ييس ب 

( ووفقننننر لشننننروط %20  ب لضنننن ئ    الننننى تءكنننند منننن  قي مهنننن  بنننن لنزوالمنننن  قبننننل و
 . الت  قد
تبنننني  منننن  املوقننننم املقنننندق منننن  املديريننننة ال  مننننة لتوزيننننع كهربنننن ء  -ب     

ملستنصننننننرية ا (14 عطننننننل يف املغننننننذ  وجننننننود  14/4/2018الرصنننننن فة بتنننننن ريخ 
وال حقنننننة لغنننننرا تحديننننند الط قنننننة  السننننن بقةتسنننننجيل القنننننراءا  والخنننن ي ب
قنننب، ممننن  يتطلنننب اصننن ق هنننذا ال طنننل مننن  شنننركة الننننور الث  مننن  قبنننلاملسنننتلمة 

 قبل الشركة املذكورة.
 

للقا التـاولت لـوصــك للهلللتـشل-9
منننن  ال قنننند  (3-19 املنننن دة منننن  ( ممتلكنننن   الطننننرم االو  19   الفقننننرة نصننننه -أ

  يكننننون الطننننرم الثنننن ني مسننننؤو  عنننن    املبننننرق مننننع شننننركة اهننننل الوصنننن   
ممنننن  يتطلننننب ، ((فتننننرة ال قنننندتبدا  ممتلكنننن   الطننننرم االو  ضيلننننة تصننننلي  او اسنننن
لغننننرا عكننننس اثننننره املنننن لي  املديريننننة ب عم لهنننن فنيننننة يف اللجنننننة اسننننتمرار ال

  ال قنننند وكمنننن  جنننن ء يف اجتمنننن ع لجنننننة الط قننننة الوزاريننننة الجلسننننة االرب نننني  
 .15/11/2017برئ سة السيد رئيس مجلس الوزراء املحترق بت ريخ 

  ال  مننننة املحنننندودة( لشننننركة  اهننننل الوصنننن   للمقنننن وال تنننن  توجيننننه انننننذار -ب
ال  منننننة لتوزينننننع كهرب ء/الرصننننن فة املنننننرق   بننننن (   وبموجنننننب كتننننن ب املديرينننننة 

 -ل سب ب الت لية: 4/12/2017واملؤر  يف 
عننننندق اسنننننت مه  جمينننننع مفنننننردا  الشنننننبكة ضنننننم  املنننننن ضخ املغطننننن ة  -اوال

 ب ل قد .
 عنننندق االلتننننزاق بتهيئننننة املتطلبنننن   الننننواردة يف ملحننننخ ال قنننند والخ صننننة -ث نينننن 

 بتهئية مركز الجب ية ومركز الشك و  تتن سب مع اعداد املشتركي  .
 .عدق تهيئة االلي   وامل دا  ال زمة العم   الصي نة -ث لث 
وصننن   للمقننن وال  ال  منننة املحننندودة اهنننل الشنننركة ممننن  يتطلنننب مت ب نننة تنفينننذ  

    . لشروط الت  قدلهذه االعم   ووفق  
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للتشـك لفضاءللتـلف يللت لقا الل-10
لننن  تلتنننزق شنننركة فضننن ء الرافننندي  للمقننن وال  ب لجب ينننة وفقننن  لشنننروط ال قننند اط -أ

حققننننه الشننننركة املسننننتثمرة ايننننرادا  م ليننننة ل شننننهر  تشننننري  الثنننن ني وكنننن نون 
وخمسننننننة مليننننننون  ةث ثم ئنننننن( ديننننننن ر  305331407مقننننننداره   ( مبلغننننننر2017االو / 
رة   حننندد  الفقنننوسنننب ة دينننن ر( بينمننن وأرب م ئنننةوواحننند وث ثنننون النننم  ةوث ثم ئننن
وثننننن ئخ املن قصنننننة الخ صنننننة ب لجب ينننننة االينننننرادا  امل لينننننة الواجنننننب ( مننننن  1-2-3 

( دينننن ر  ثم نينننة مليننن ر دينننن ر( شنننهري  وكمننن  جننن ء 8000000000 والب لغنننة  تحققهننن 
بكتنننن ب املديريننننة ال  مننننة لتوزيننننع كهربنننن ء الرصنننن فة/ قسنننن  مبي نننن   الط قننننة 

طلنننننب مننننن  املديرينننننة تنظننننني  ، ممننننن  يت 7/1/2018( واملنننننؤر  يف 203املنننننرق   
لجننن ن مشنننتركة لحسننن  عمليننن   تننندقيخ القنننراءا  لل ننندادا  والحننند مننن  االخطننن ء 
والغننن ء القنننراءا  الخ ضئنننة ووفقننن  لشنننروط الت  قننند لغنننرا زيننن دة االينننرادا  امل لينننة 

 .املتحققة للمديرية ال  مة لتوزيع كهرب ء الرص فة 
ال  منننة ل ننندق تنفينننذه     للمقننن وال تننن  توجينننه اننننذار لشنننركة فضننن ء الرافننندي -ب

 ةال  منننن يننننةبموجننننب كتنننن ب املديرملحنننن   الكري نننن    اعمنننن   الخدمننننة والجب يننننة
 . 6/5/2018يف  ( 8112ء/ الرص فة املرق   لتوزيع كهرب 
املديرينننننة ال  منننننة لتوزينننننع كهربننننن ء الرصننننن فة/ قسننننن  الق نونينننننة  ق منننننه -جننننن

و  15196ملرقمنننننة  ا م ر بموجنننننب كتبهننننن بمف تحنننننة الهيئنننننة الوضنينننننة ل سنننننتث
  التننننننننوالي لغننننننننرا الحصننننننننو    اجنننننننن زة  26/10/2017و 10/10( يف 16334

وننننندر  يف  االسننننتثم ر لشننننركة  فضنننن ء الرافنننندي  للمقنننن وال  ال  مننننة املحنننندودة(
   -  اع ه:كت بي لالجدو  ادن ه تف صيل املب لغ املثبته ب

 

املب لغ املثبتة يف الكت ب  التف صيل
( يف 16334املرق   
26/10/2017 
 دين ر

املب لغ املثبتة يف الكت ب 
( يف 15196املرق   
10/10/2017 
 دين ر

 الفر 
 
 دين ر

القيمة املض فة 
 للمشروع

27814488000 25252000000 2562488000 

 7000000 20000000 13000000 استئج ر مب ني
 27500000 5000000 32500000 استخداق الي  

 

 ا

 

 

القيمننننة مبنننن لغ ظننننن  وجننننود اخننننت م يف تثبيننننه ومنننن  الجنننندو  اعنننن ه الح         
يف الكتنننن بي   للمشننننروع ومبنننن لغ اسننننتئج ر املبنننن ني واسننننتخداق االلينننن  املضنننن فة 

 تنننن يف هننننذه االخت فنننن   ممنننن  يتطلننننب منننن  املديريننننةاملشنننن ر اليهمنننن  اعنننن ه ، 
 مراع ة طلق مستقب  عند مف تحة الهيئة الوضنية ل ستثم ر .و
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املنننرق   بموجنننب ال قننند الرافننندي  للمقننن وال شنننركة فضننن ء  تننن  الت  قننند منننع -د
 تصننننننيمهوينننننة  تجدينننننده  عننننندقمننننن   بننننن لرغ  19/7/2017( واملنننننؤر  يف 5 

( واملننننؤر  يف 686املقنننن ولي  وكمنننن  جنننن ء بكتنننن ب الشننننركة املق ولننننة املننننرق   
10/2/2018 . 

ل-:للملقاي سللتذك  ل-11
تنفيننننذ االعمنننن   تقنننن  الشننننرك   االسننننتثم رية املدرجننننة ب لجنننندو  ادننننن ه لنننن       

( التننني 11-9خ فننن  للفقنننرة   لغ ينننة تننن ريخ اعنننداد هنننذا التقرينننر  ملقننن ييسالخ صنننة ب
الزمننننه الطننننرم الثنننن ني بتجهيننننز ونصننننب منظومننننة مقنننن ييس طكيننننة واسننننتبدا  

 -:جميع املق ييس امليك نيكية لك فة املستهلكي  يف املنطقة
 

 رق  وت ريخ ال قد الشركة االستثم رية
 2/5/2017يف  1 2/شركة النور الث قب

 19/7/2017يف  5 شركة فض ء الرافدي  للمق وال 
 19/7/2017يف  3 شركة اهل الوص   للمق وال 
 19/7/2017يف  4 شركة نخيل الشر  االوس 
 16/7/2017يف  2 3شركة النور الث قب/
 16/8/2017يف  6 4شركة النور الث قب/ 

 

ه  مننن  قبنننل الشنننرك   املنننذكورة بينصننناملقننن ييس الذكينننة الواجنننب ت ونننندر  ادنننن ه
  -:اع ه
 . اصن فه مق ييس طكية لك فة املستهلكي  وحسب  -أ
( ملحطننننن   CT/VT( كيلنننننو فولنننننه  11مقننننن ييس طكينننننة لك فنننننة مغنننننذي     -ب

 التوزيع الث نوية .
( منننن  محننننوال  التوزيننننع LTمقننن ييس طكيننننة   ج نننننب الضننننغ  النننواض    - 

 الصندوقية واملحوال  الهوائية .
(   املحننننننوال  واملحطنننننن   Data Concentrators    جوامننننننع البي ننننننن -د

وال  الهوائيننننة لغننننرا ضننننم ن توصننننيل البي ننننن   منننن  حننننالصننننندوقية وامل
املقننننن ييس الذكينننننة للمسنننننتهلكي  النننننى جوامنننننع البي نننننن   واسنننننتخداق 
البرمجيننن   القي سنننية لتبننن د  البي نننن   وضنننم ن التخ ضنننب بننني  املقننن ييس 

 .املراحلووحدا  تجميع البي ن   ولك فة الذكية 
 -مم  يتطلب م  الوزارة القي ق ب التي:
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 قننننراءا تحدينننند املواصننننف   الفنيننننة ونوعيننننة املقنننن ييس والحصننننو     -اوال
   التج وزا  يف ان واحد. دقيقة تس ه  م  الحد 

مت ب ننننة تنفيننننذ البي ننننن     املحننننوال  واملحطنننن   الصننننندوقية لضننننم ن  -ث نينننن 
 .نظ  امل لوم   يف ب ب امل ظ  زملركل امل لوم   بصورة دقيقة يتوص

ل:لمؤشـللالدلءل-12ل
امل ننندة مننن  قبنننل   ملؤشنننر  القنننراءة والتسنننديد( مننن  خننن   دراسنننة مؤشنننرا  االداء
املسننننتثمرة الت لية شننننركة  ربنننن ء الرصنننن فة للشننننرك  املديريننننة ال  مننننة لتوزيننننع كه

، شننننركة فضنننن ء الرافنننندي  للمقنننن وال  النننننور الث قننننب للمقنننن وال  /ال قنننند الثنننن ني،
بينننننه يف وكمنننن  م 2018ن الثنننن ني/ لشننننهر كنننن نوشننننركة اهننننل الوصنننن   للمق وال (

ممنننن  ،  (%54 -تننننراوق بنننني   صننننفر ، لننننوح  ان مؤشننننر التسننننديدالجننننداو  الت ليننننة
مننن  املديرينننة الطلنننب مننن  الشنننرك   املسنننتثمرة زيننن دة مؤشنننر التسنننديد يتطلنننب 

 ةلغننننرا تحقيننننخ مبنننن لغ م ليننننة تسنننن ه  يف زينننن دة املننننوارد امل ليننننة للمديرينننن
 ووفق  لشروط الت  قد.

     ال قد الث ني/شركة النور الث قب للمق وال   -أ

 املؤشر التف صيل
 2 املح   اعداد

 KWh 2) 7798004 الط قة املستهلكة 
 KWh 1) 5617228 الط قة املقروءة   
 %72 (2:1   مؤشر القراءة

 4883 عدد املشتركي  الكلي
 اقنننن موعنننندد املشننننتركي  الننننذي  

 دب لتسدي
2659 

عنننندد املشننننتركي  الكلنننني لهننننن  
 قوائ  فيه  مب لغ

2874 

 %54 مؤشر التسديد                             
 

 

 شركة فض ء الرافدي  للمق وال   -ب
 

 شرؤامل التف صيل
 37 عدد املح  

 KWh 2) 82838895 الط قة املستهلكة 
 KWh 1) 73040958 الط قة املقروءة   
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 شرؤامل التف صيل
 %88 (2:1مؤشر القراءة   

 80667 عدد املشتركي  الكلي                       
 اقننننن موعننننندد املشنننننتركي  النننننذي  

 ب لتسديد  
3853 

عننننندد املشنننننتركي  النننننذي  لهننننن  
 قوائ  فيه  مب لغ         

24903 

 %5 مؤشر التسديد
   

 شركة اهل الوص   للمق وال   - 
 املؤشر التف صيل

 16            عدد املح                        
 KWh 2) 127503532 الط قة املستهلكة 
 KWh 1) 191090684 الط قة املقروءة   
 %150 (2:1مؤشر القراءة   

 37362 عدد املشتركي  الكلي
عدد املشتركي  الذي  له  قوائ  فيه  

 مب لغ
22645 

 صفر ب لتسديد اعدد املشتركي  الذي  ق مو
 صفر% مؤشر التسديد

ل:للتقانون  خاتفاتللملل-13
او اجنننننراءا   او ضنننننواب  ت ليمننننن   بلننننن  تلتنننننزق الشنننننرك   املسنننننتثمرة  -أ

مي  الصنننننحي والضنننننم ن االجتمننننن عي لننننند  وزارة  لتنننننءب الت  قننننند  الخ صنننننة
ال مننننل والشننننؤون االجتم عيننننة لل نننن ملي  يف الشننننبك   وم نننندا  الضننننغ  

ممنننن   ( /  التننننءمي (31خ فنننن  للفقننننرة   ال نننن لي والننننواض  لغ يننننة ت ريخننننه
تطلنننب مننن  منننديري   التوزينننع اتخننن ط االجنننراءا  ال زمنننة لتحقينننخ التننن مي  ي

( 33،11والضننننم ن لل نننن ملي  النهنننن  ي ملننننون يف شننننبك   الضننننغ  ال نننن لي  
 كيلوفوله .

 -وجود تب ي  لفترة السم ق بننزو  الضي ع   وكم  موض  ادن ه : -ب
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 مدة السم ق ب لنزو  ب لضي ع   املنطقة اس  املستثمر
 شهر 

 6 االعظمية ل الوص  شركة اه
 9 ش رع فلسطي  شركة النور الث قب 

 

قيننن ق شنننركة الننننور الث قنننب ب سنننتقط ع رسننن  الخدمنننة والجب ينننة لكنننل شنننهر  -جنننن
وكمننن  جننن ء بكتننن ب املديرينننة ال  منننة لتوزينننع كهربننن ء الرصننن فة/ مديرينننة مبي ننن   

 (1-26رة مخ لفنننننة للفقنننننرة  وبصنننننو 5/4/2018( واملنننننؤر  يف 1196الط قنننننة املنننننرق   
زق املديريننننة ال  مننننة لتوزيننننع كهربنننن ء الرصنننن فة بتسننننديد نسننننبة رسنننن  التنننني تلنننن

 ( يوق م  ت ريخ املط بقة الشهرية.15الخدمة والجب ية خ   فترة  
تنننن  توجيننننه انننننذار الننننى شننننركة  نخيننننل الشننننر  االوسنننن  للتجنننن رة واملقنننن وال   -د

 فةالرصنننن ال  مننننة املحنننندودة( وبموجننننب كتنننن ب املديريننننة ال  مننننة لتوزيننننع كهربنننن ء 
مي  ك فنننننة مسنننننتلزم   دائنننننرة ل ننننندق تنننننء 3/5/2018واملنننننؤر  يف  (8113املنننننرق   

( منننن  شننننروط الت  قنننند اضنننن فة 24املهننننندس املقنننني  وبصننننورة مخ لفننننة للمنننن دة  
النننى عننندق مب شنننرته  ب عمننن   الجب ينننة يف ن حينننة الوحننندة وقضننن ء املننندائ  رغننن  

 است مه  للشبكة الكهرب ئية .
ال  مننننة ملقنننن وال  وا للتجنننن رة وسنننن لنننن  تقنننن  شننننركة نخيننننل الشننننر  اال -هننننن

ا  ب نننند  2/5/2018بتننننوفير االلينننن   ملنطقننننة بغننننداد الجدينننندة اال ب نننند املحنننندودة 
عننندق ، فضننن  عننن  19/7/2017ابنننراق ال قننند املنننؤر  يف ( شنننهر مننن  تننن ريخ 2منننرور  
جننن ء بكتننن ب املديرينننة ال  منننة لتوزينننع  حسنننب مننن مركنننز الصننني نة مبننننى تجهينننز 

 . 9/5/2018( واملؤر  يف 113كهرب ء الرص فة املرق   
ب صننندار الق ئمنننة الحمنننراء لننن  تلتنننزق املديرينننة ال  منننة لتوزينننع كهربننن ء الرصننن فة  -و
 لفقرة حسنننب م جننن ء بننن ل قننن را  واملواقنننع املنشنننءة بشنننكل غينننر اصنننوليك فنننة ال

واملصنننن د  منننن  مكتننننب  2016( لسنننننة 304 ي( منننن  االمننننر الننننديواني املننننرق   
والتنننننني نصننننننه  6/10/2016ؤر  يف ( واملنننننن29رئننننننيس الننننننوزراء يف الجلسننننننة  

 عننندق وجنننود سنننند عقننن ر  مطننن بخ للغنننرا مننن  انشننن ء ال قننن ر او اجننن زة ت ئننن   
، ممنننن  يتطلنننب اسننننتمراره  ب صنننندار تلننننق  (ضبي نننة ال مننننل املمنننن رس مننن  املوقننننع

 . القوائ 
 

( 24تجهينننننز الط قنننننة الكهرب ئينننننة وملننننندة     قننننندرة وزارة الكهربننننن ءعننننندق  -ز
االسننننراع بنصننننب  قننننود االسننننتثم ر، ممنننن  يتطلننننب سنننن عة للمننننن ضخ املغطنننن ة ب

املقنننن ييس الذكيننننة للمسننننتهلكي  وم نننندا  الضننننغ  ال نننن لي مل  لجننننة املشنننن كل 
الفنيننننة ومنننننع التجنننن وزا    الشننننبكة الوضنيننننة اضنننن فة الننننى دقننننة القننننراءا  
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للمقنننن ييس وم رفننننة الط قننننة الكهرب ئيننننة املجهننننزة بصننننورة دقيقننننة للشننننرك   
 مل لية ع  تسديد االجور للجب ة .االستثم رية وتخفيم االعب ء ا

لدطاـاتللتضلانل-41
منننن  خنننن   مت ب ننننة خط بنننن   الضننننم ن وتجديننننده  منننن  قبننننل وزارة الكهربنننن ء  -أ

لننننوح  تنننن خر اجراءاتهنننن  يف تجدينننند ب نننن  خط بنننن   الضننننم ن والجنننندو  ادننننن ه 
 -يوض  تف صيل طلق:

مبلنننننغ خطننننن ب  اس  الشركة
 الضم ن
 دين ر

امل حظننننن  ن فذ لغ ية املدة
  

 اس  املضرم

 شركة النور الث قب/
  ش رع فلسطي (

لننننن  ينننننت   11/7/2018 شهر 2 232976000
 تجديده

مصننننننرم الننننننوضني 
 االس مي

 شركة النور الث قب/
  الغدير(

لننننن  ينننننت   11/7/2018 شهر 2 161904000
 تجديده

مصننننننرم الننننننوضني 
 االس مي

 شركة النور الث قب/
  زيونة(

مصنننننننرم االتحننننننن د  فذةغير ن  12/6/2018 شهر 2 500000000
 ال راقي

شنننركة اهنننل الوصننن   لصنننن عة 
 القوالب

لننننن  ينننننت   19/7/2018 شهر 9 277656000
 تجديده

االينننننن م مصننننننرم 
 االس مي

شننننننركة فضنننننن ء الرافنننننندي  
 للمق وال  ال  مة

لننننن  ينننننت   15/7/2018 شهر 12 890000000
 تجديده

مصنننننننرم النننننننب د 
 االس مي

شنننننننركة نخينننننننل الشنننننننر  
 االوس 

مصنننننننرم النننننننب د  ____ 1/1/2018 هرش 12 910979000
 االس مي

ممننن  يتطلنننب مننن  املديرينننة تجديننند خط بننن   الضنننم ن لكنننل شنننركة اسنننتثم رية   
 فضً  ع  تمديد خط ب   الضم ن التي سوم تنتهي مدة نف طه .

 

ت  منننل املديرينننة ال  منننة لتوزينننع كهربننن ء الرصننن فة منننع مصننن رم اهلينننة مترتنننب  -ب
 -وكم  موض  يف الجدو  ادن ه:بذمته  ديون م لية س بقة 

 

رق  كت ب الوزارة 
 وت ريخه

 االسب ب اس  املصرم

 ( دوالر1115250ديون بذمته   مصرم الب د االس مي 28/3/2018يف  17458
مصرم االي م  21/7/2014يف  43310

 االس مي
وجود حجوزا  م  وزارة النف  

 وام نة بغداد
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املصننن رم التننني بنننذمته  مط لبننن   م لينننة اسنننتبدا  املديرينننة ممننن  يتطلنننب مننن  
 ومكتننننب املفننننت  النننندائرة الق نونيننننة/كثيننننرة واملؤشننننرة منننن  قبننننل وزارة الكهرب ء

 .ال  ق يف الوزارة 

للت يونل-51
ترتننننب ديننننون   الشننننرك   االسننننتثم رية دون اتخنننن ط االجننننراءا  ال زمننننة         

 خ فننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  للفقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرة 
سننندد النقننند شنننهري  واحتسننن ب ( مننن  شنننروط الت  قننند التننني توجنننب ان  ي1-1-52 

وتحديننند املبننن لغ التننني يتوجنننب   الطنننرم الثننن ني تسنننديده  شنننهري ( وكمننن  
( 40827مبنننننني  يف كتنننننن ب وزارة الكهربنننننن ء/ النننننندائرة االقتصنننننن دية املننننننرق   

، وننننننندر   ادننننننن ه الشننننننرك   االسننننننتثم رية املدينننننننة 29/7/2018واملننننننؤر  يف 
 -ومقدار مبلغ الديوان :

( ديننننن ر 6741670000لوصنننن   مبلغنننن  مقننننداره  ترتننننب بذمننننة شننننركة اهننننل ا -أ
 سننننتة ملينننن ر وسننننب م ئة وواحنننند وارب ننننون مليننننون وسننننتم ئة وسننننب ون 

، علمنننن  ان نسننننبة مؤشننننر الجب يننننة متنننندني 29/7/2018الننننم ديننننن ر( لغ يننننة 
جننننندا للننننندورا   الث لثنننننة والراب نننننة والخ مسنننننة والس دسنننننة والسننننن ب ة( 

وكمننننننن  مبننننننني   ( %   التنننننننوالي15،  53، 32، 93، 40لتصنننننننل النننننننى  
ب لجنننندو  ادننننن ه ، ممنننن  يتطلننننب منننن  املديريننننة ال  مننننة لتوزيننننع كهربنننن ء 
الرصنننن فة اتخنننن ط االجننننراءا  الق نونيننننة بحننننخ الشننننركة ل نننندق قي مهنننن  
ب لجب يننننة وفقنننن  لشننننروط الت  قنننند، واالسننننراع بجب يننننة مبنننن لغ الط قننننة 
املب عننننننة منننننن  املسننننننتهلكي  وتسننننننليمه  املبنننننن لغ امل ليننننننة الننننننى 

  -املديرية :
 

رقنننننننننن  
 ورةالد

اعننننننننننننداد 
 املشتركي 

مبلنننننننغ الط قنننننننة 
 املب عة
  الم دين ر(  
 1) 

النقنننننند الكلنننننني 
 املرحل
  الم دين ر(  
 2) 

الننننننديون بذمننننننة 
 املشتركي 
  الم دين ر(

مؤشنننننننننننر 
 الجب ية
 2 :1) 
% 

 0 8339931 0 7546257 37379 الث نية
 40 9806736 1055831 2632150 38538 الث لثة
 93 3918363 1262269 1359502 38911 الراب ة
 32 5752257 689888 2158432 39453 الخ مسة
 53 5444454 550187 1043150 39771 الس دسة
 15 6741670 259259 1695652 40210 الس ب ة



 ج  وللملحتويات

(

 PAGE   \* MERGEFORMAT 5-18)  

 23,23 40003411 3817434 16435143 1234262 املجموع



 لملق م 

 1  

 

 دين ر  (36,528,185,000 مقداره  نخيل الشر  االوس  ملبغر ترتب بذمة شركة -ب

علم ً ان   دين ر(، الم ثم نونوث ثون ملي ر وخمسم ئة وثم نية وعشرون مليون ومئة وخمسة و ستة 
 5، 17، 1نسبة مؤشر الجب ية متدني جدا للدورا  الث لثة والراب ة والخ مسة والس دسة لتصل الى  

ل  مة لتوزيع كهرب ء وكم  مبي  ب لجدو  ادن ه ، مم  يتطلب م  املديرية ا ( %   التوالي27،
الرص فة اتخ ط االجراءا  الق نونية بحخ الشركة ل دق قي مه  ب لجب ية وفق  لشروط الت  قد، واالسراع 

 بجب ية مب لغ الط قة املب عة م  املستهلكي  وتسليمه  املب لغ امل لية الى املديرية :
 

اعداد  ةرق  الدور
 املشتركي 

مبلغ الط قة 
 املب عة
  ( الم دين ر 
 1) 

النقد الكلي 
 املرحل
   الم دين ر( 
 2) 

الديون بذمة 
 املشتركي 

 دين ر(الم  

مؤشر 
 الجب ية
 2 :1) 
% 

 2الث نية/  
2018 

73753 13581763 0 15005484 0 

 1 36256849 298969 21502189 101409 الث لثة
 17 34588336 1149226 6708210 101661 الراب ة
 5 31280173 663707 12438270 102264 الخ مسة
 27 36528185 1701076 6234918 103201 الس دسة

 
( ديننننن ر 5858108000ترتننننب بذمننننة شننننركة النننننور الث قننننب للمقنننن وال  مبلغنننن  مقننننداره   - 

علمننن  ، ن ملينننون ومئنننة وثم نينننة النننم دينننن ر(نم ئنننة وثم نينننة وخمسنننو  خمسنننة مليننن ر وثم
ينننة عشنننر، االولنننى حزينننران لتصنننل النننى دورا  الث نمؤشنننر الجب ينننة متننندني جننندا للننننسنننبة  ان
، ممنننن  يتطلننننب منننن  املديريننننة ال  مننننة لتوزيننننع وكمنننن  مبنننني  ب لجنننندو  ادننننن ه ( 33%، 38 

كهربننن ء الرصننن فة اتخننن ط االجنننراءا  الق نونينننة بحنننخ الشنننركة ل ننندق قي مهننن  ب لجب ينننة وفقننن  
لشنننروط الت  قننند، واالسنننراع بجب ينننة مبننن لغ الط قنننة املب عنننة مننن  املسنننتهلكي  وتسنننليمه  

 -املب لغ امل لية الى املديرية :
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اعنننننننننننننننداد  ةرورق  الد
 املشتركي 

مبلنننننننغ الط قنننننننة 
 املب عة
  ( الم دين ر 
 1) 

النقننننند الكلننننني 
 املرحل
   الم دين ر( 
 2) 

الننننننديون بذمننننننة 
 املشتركي 

 دين ر(الم  

مؤشنننننننننننننر 
 الجب ية
 2 :1) 
% 

 2الث مننننننة/ 
- 2018 

14920 742005 842269 3018127 114 

  1020999 21214 الت س ة
793896 

3211639 78 

 77 3068928 728458 944458 24464 ال  شرة
الح دينننننننننننة 

 عشر
45340 1050675 749466 3592106 71 

 38 4290236 405984 1065458 45342 الث نية عشر 
االولنننننننننننى/ 
 حزيران

45343 1472530 487592 5858108 33 

 

لمباتغللتطاد للتكهــائ  للمل هزةل-16
ق قسنننن  املبي نننن  / املديريننننة ال  مننننة لتوزيننننع كهربنننن ء/ الرصنننن فة ب حتسنننن ب ضننننرورة الننننزا

مبننن لغ الط قنننة الكهرب ئينننة املجهنننزة بءعتبننن ر ان نسنننبة الضننني ع   االدارينننة تسننن و  صنننفر 
ب ننند انتهننن ء فتنننرة التهيئنننة والسنننم ق املثبتنننة يف شنننروط الت  قننند لغنننرا النننزاق الشنننرك   

 املستثمرة بتصفير الض ئ    االدارية .
 

 مع التقدير.... 
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 ي وماتللالتصاولم

يمكنننننك  ارسنننن   رسنننن لة ب سننننتخداق  ديننننوان الرق بننننة امل ليننننة االتحنننن د للتواصننننل مننننع  دارة 
 3668/2019 –مع طكر الرق  التسلسلي الخ ي بهذا التقرير  احد  الوس ئل ادن ه

 ديوان الرق بة امل لية االتح د 
Haifa Street,Iraq, Baghdad]] 

www.fbsa.gov.iq 

 


