
  
 
 

 
 No:                                :                                                                                              ذمارة

 Date     2022/        /                                                              كوردى               ى 2722/ /            رَيكةوت :  
 2022سالَى  ي(2كةمكردنةوةى نهيَنى ذمارة )

 
 

كةى ظى  132بةستنى ويَستطةكانى )جنامدانى ثرؤذةى وةزارةتى كارةبا كةمكردنةوةى نهيَنى رِادةطةيةنيَت بؤ ئة
نةدةريَ  يةا    جةا هةةر بةليَ  لةة ثاريَططةاى سةليَىانى     (كةةى ظةى   33كةى ظى لةريَ ى هيَلى  33بة ويَستطةكانى 

سةر لة بةرِيَوةبةرايةتى طريَبةستةكا  بدات لة دةتوانيَ كؤمثانيايةك ئارةزووى بةشداربوونى هةية بؤ ئةم مةبةستة 
 .وةزارةتى كارةبا بؤ وةرطرتنى تةندةرو مةرجةكانى

  
 

 مةرجةكانى بةشدارى كردن :
( 2ذمةارة )  ةجيَ كردنى طريَبةستة حكوميةكا جيَ بجيَ بةجيَ كردنى كارةكا  دةبيَت بةثيَ ى ريَنىاييةكانى  -1

 .وةزارةتى دارايى و ئابوورى حكومةتى هةريَىى كوردستا  بيَت  و ريَنىاييةكانى  (2016ساليَ )
 .وةزارةتي كارةبا هةموو كارةكا  دةبيَت ئةجنام بدريَت بةثيَ ى مواسفاتى-2
دواي هةفتةيةك لةة بةةرواري واذووكردنةي    ية رؤذى تةقومي دوو سةدو ضل (240اوةى ئةجنامدانى ثرؤذةكة )م -3

 .طريَبةست
 بةليَندةر دةبيَت ثابةند بيَت بةمةرجةكانى دواكةوتن بةثيَ ى ريَنىاييةكانى وةزارةتى دارايى و ئابوورى بةثيَى -4
 

نةى طريَبةسةتة   لة ريَنىايةكانى جةيَ بةةجيَ كرد      هاوكَيشةى / ثَيبذاردنى رؤذانة                                  
 طشتيةكا 

 . وةرطرتين سةرةتايي ثرؤذةكةلةبةروارى  مانط(12ماوةى طةرةنتى و ضاككردنةوةى ثرؤذةكة دةكاتة ) -5

بةشةيَوةى دةسةتةبةرى بةانكى    دينةار   مليؤ  سةدو ثةجنا( 150,000,000بارمتةي سةرةتاي بريتية لة ) -6
دةبيَت سويَفيت ئةلكرتؤني لةطةلَ هاوثيَض ي بانكى ناوةندى بةثيَ ى ريَنىاضةكيَكي ثةسندكراو ياخود  (خطاب ضمان)

 .كرابيَ ئةطةر بانكةكة ئةهلي بيَت
 لةكارة ئةجنامدراوةكانى كؤتايى دةبردريَت وةكو بارمتةى كؤتايى )ضاككردنةوة( . 5% -7
 كؤمثانيا دةبيَت بة اليةني كةم يةك كاري هاوشيَوةي ثرِؤذةي هاتووي ئةجنام دابيَت . -8
 . بةَليَندةر نابيَت بةهيض جؤريَ  فةرمانبةرانى وةزارةتى كارةبا لة كارةكة بةكار بهيَنيَت -9
 

عَيراق -هةرَيمى كوردستان    

ومةنى وةزيرانئةجن  
 وةزارةتـــى كـــارةبـــا

 نووسينطةى وةزير
 ةرايةتى طريَبةستةكانبةرِيَوةب

 
 

 

العراق  -اقليم كوردستان   
 جملس الوزراء
 وزارة الكهرباء
 مكتب الوزير

 مديرية العقود

Kurdistan Regional Government 
Council Of Ministers 

Ministry Of Electricity 
Minister's office 

Contracts directorate 

 

 طوذمةى طريَبةست     

%10×ةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةة        
 ماوةى رؤذةكانى طريَبةست



لةكاتى هةةبوونى جيةاوازى لةة نَيةوا  دةرخسةتةو ديةطاين )نةخشةةكا ( بريةارى ئةنةدازيارى سةرثةرشةتيار            -10
 وةردةطرييَت.

ةتي بيَت وة كؤمثانياى بازرطاني طشيت دةبيَةت  كةمرت نةبيَت ئةطةر بةَليندةراي يةكدةبيَت كؤمثانيا لة ثلة  -11
تؤمارى لةهةريَم هةبيَت وة بيانيش بيَت ثيَويستة لقى تؤمار كرابيَت لة هةةريَىى كوردسةتا  ويَنةيةةك لةة تؤمةار      

 ثيَشكةش بكة  لةطةلَ ئؤفةر.
 .دةبيَت جيايي سةربةخؤي داخراو زةريف دوو ئؤفةري دارايي و تةكنيكي لةطةرانةوةي  -12
 دةبيَت تةندةرةكة مؤرو واذووي كؤمثانياي لةسةر بيَت. -13
 بةَليَندةر دةبيَت ئةندازيارى كارةبايي بؤ ثرؤذةكة دابنيَت تاوةكو ثرؤذةكة تةواو دةبيَت . -14
 وةرطرتنةوةى تةندةرةكا  لة وةزارةتى كارةبا / ب. طريَبةستةكا  دةبيَت. -15
 ى كردنةوةى تةندةرةكا  .ئامادةبوونى نويَنةرى كؤمثانيا لة رؤذ -16
 كريَ ى بالوكردنةوةى ئةم ئاطادارية لة ئةستؤى ئةو كؤمثانياية دةبيَت كة بؤى دةردةضيَت . -17
  هيض تةندةريَ  لة دواى كاتى دياركراو وةرناطريَت و سندوقى تةندةر دادةخريَت. -18
 ةيةك كة بؤي ناطةريَتةوة.دينارة بة ثيَ ي ثسولمليؤ   يةك( 1,000,000نرخى كرينى تةندةر ) -19
شةممة  ضواردوابةروار بؤ هةر راو سرنج و ثرسياريَ  دةربارةى كةمكردنةوةى ثرؤذةى سةرةوة دةكةويَتة رؤذى  -20

 لة بةريَوةبةرايةتى طريَبةستةكا  . 27/4/2022ريَكةوتى 
ى بةةيانى /   10ر شةةممة كاتةذميَ   يةةك رؤذى  17/4/2022كؤبوونةوةى )متهيدى( دةكةويَتة ريَكةةوتى   -21

 وةزارةتى كارةبا / هؤىل كؤبوونةوة .
ئةطةر بةهةر هؤيةك رؤذى دياريكراو بؤ وةرطرتنةوةى تةندةر بووة ثشوو ئةوا يةكةم رؤذى دةوامةى فةةرمى    -22

 دواى ئةو بةروارة دةبيَتة دوا رؤذ بؤ وةرطرتنةوةى تةندةر .
كي ثةيوةسةت بةة ثرؤذةكةة لةة نةاو تةنةدةر هةاتووة و        جطة لةو خاَلانةي سةرةوة هةر مةرجيَكي تري تةكني -23

 مةرجيَكة بؤ ئةجنامداني ثرؤذةكة.
( 11دةبيَةت كاتةذميَر )   شةةممة  دوو رؤذي 9/5/2022 دوارؤذ بؤ وةرطرتنةوةى تةندةرةكا  لة ريَكةوتي  -24

 .لة بةريَوةبةرايةتى طريَبةستةكا   سةرلةبةياني
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                       

 شاالو 27/3/2022 كؤظان                                                                                                            

www.krgelectric.org 
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