
 تكهفت خذياث انكهرباء/انًاء

 

 

 2002(  1  قرار رقى )
 بشأٌ تحذيذ أسعار بعض خذياث انكهرباء وانًاء

 وزير انكهرباء وانًاء:

 بشأٌ انكٓشباء ٔانًاء ،  1991( نسُت 1بؼذ اإلغالع ػهى انًشسٕو بمإٌَ سلى )
 ( يُّ،3( يٍ انًادة )9ٔػهى األخص انفمشة )

 ٔبُاًء ػهى ػشض ٔكٍم ٔصاسة انكٓشباء ٔانًاء ،

 قرر اآلتي:

 – 1 –يادة 

 تذذد أسؼاس بؼط خذياث انكٓشباء ٔانًاء ػهى انُذٕ انًبٍٍ فً انالئذت انًشافمت نٓزا انمشاس.

 
 -2-يادة 

 ٌؼًم بأدكاو ْزِ انالئذت ٌٔهغى كم َص ٌخانف أدكايٓا.

 
 – 3 –يادة 

 ء تُفٍز ْزا انمشاس، ٌٔؼًم بّ اػتباساً يٍ انٍٕو انتانً نتاسٌخ َششِ فً انجشٌذة انشسًٍت.ػهى ٔكٍم ٔصاسة انكٓشباء ٔانًا

  

 
 وزير انكهرباء وانًاء                                                               

 آل خهيفت عبذ هللا بٍ سهًاٌ بٍ خانذ                                                          

 ْـ1201سبٍغ األٔل  02صذس فً : 
 و0222أبشٌم  1  انًٕافك :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الئحت أسعار بعض خذياث انكهرباء وانًاء

  انسعر بانذيُار  َىع انخذيت

  دسب انتكهفت يبٍؼاث انكتٍباث 

 يبيعاث عذاداث انكهرباء

  214/01  ػذاد غٕس ٔادذ

  332/21  ػذاد ثالثت أغٕاس

  C.T. Meters  222/12ػذاداث يعاػفت 

 يبيعاث انًحىالث انكهربائيت

  122/02  142/4يذٕالث راث دًم 

  402/32  322/4يذٕالث راث دًم 

  922/12  422/4يذٕالث راث دًم 

 يبيعاث براييم انًىاد انكيًائيت انفارغت

  222/3  نتش 042انبشايٍم انكبٍشة سؼت 

  422/2  نتش 22انبشايٍم انصغٍشة سؼت 

 يبيعاث انًياِ نهصهاريج يٍ يحطاث انخهط 

 نهًتش انًكؼب 422/2 فًا فٕق  0222RPMيٍاِ يخهٕغت 

 نهًتش انًكؼب RPM  222/1 022-1يٍاِ يذالة يٍ 

 دٌُاس نكم أنف جانٌٕ 02نهًتش انًكؼب أٔ  RPM  422/2 12-1يٍاِ ػانٍت انجٕدة يٍ 

 استبذال انعذاداث انًفقىدة وانًعطىبــت بسبب انًشترك

  214/01  ػذاد كٓشباء ٔجّ ٔادذ

  332/21  ػذاد كٓشباء ثالثت أٔجّ

C.T ّ222/12  ػذاد كٓشباء ثالثت أٔج  

  222/32  بٕصت 3/2ٔ 1/0ػذادا ياء 

  222/34 ػذاد ياء بٕصت ٔادذة 

  222/24  ػذاد ياء بٕصتٍٍ

  222/14 صُذٔق ػذاد يٍاِ دائطً 

  222/02  صُذٔق ػذاد يٍاِ أسظً دذٌذي

  222/32  صُذٔق ػذاد يٍاِ أسظً خشبً

 دسب انتكهفت إصالح انتسشباث داخم ػماساث انًشتشكٍٍ

 222/3 إػادة انكشف ػهى انتسشباث

 رسىو ترجيع انتيار انكهربائي وانًاء إرا تى انقطع بسبب يعىد نهًشترك 

  222/4  تشجٍغ انتٍاس يٍ ٔدذة اإلَصٓاس ) انفٍٕص ( نهًُاصل

  222/02 تشجٍغ انتٍاس يٍ خػ انتضٌٔذ انؼهٕي نهًُاصل 

 222/02 تشجٍغ انتٍاس يٍ داخم انًذطت انفشػٍت انخاصت بانًشتشن

  222/322  أيبٍش 122تشجٍغ انتٍاس يٍ خػ انتضٌٔذ األسظً ري ٔجّ ٔادذ بطالت 

 222/322  أيبٍش 122تشجٍغ انتٍاس يٍ خػ انتضٌٔذ األسظً ري ثالثت أٔجّ بطالت 

 222/322  أيبٍش 022تشجٍغ انتٍاس يٍ خػ انتضٌٔذ األسظً ري ثالثت أٔجّ بطالت 

 222/322  أيبٍش 322تشجٍغ انتٍاس يٍ خػ انتضٌٔذ األسظً ري ثالثت أٔجّ بطالت 

 222/02  تشجٍغ انًاء

 رسىو فحص انعذاداث

  222/12 فذص ػذاداث انكٓشباء 

  222/12 بٕصت ¾ ٔ½ فذص ػذاداث انًاء 

  222/14 فذص ػذاداث انًاء دجى بٕصت ٔادذة 

  222/02 فذص ػذاداث انًاء دجى بٕصتٍٍ 

  222/14 فذص انًٕاد انكٓشبائٍت ٔانًٕافمت ػهى إستخذايٓا 

   تستشد سسٕو فذص انؼذاداث إرا اتعخ يٍ انفذص أَٓا يؼٍبت

 انذوراث انتذريبيت

 222/1022 تذسٌب يٕصهً انجٓذ انؼانً ٔانًُخفط )ػششٌٍ ٌٕو(

 222/12  سسٕو تظهى انطهبت انًًتذٍٍُ

 إصذار بطاقاث دخىل

  222/4  بذل فالذ نًٕظفً ٔصاسة انكٓشباء ٔانًاء

  222/3 نهفشد(  -نهًمأنٍٍ )ألم يٍ ستت شٕٓس

 222/4 نهفشد( -نهًمأنٍٍ )أكثش يٍ ستت شٕٓس ٔألم يٍ سُت

 222/1  بطالت جذٌذة نًشكباث انًمأنٍٍ

 


