
  
 
 

 
 No:                                :                                                                                              ذمارة

 Date     2022/        /                                                              كوردى               ى 2722/ /            رَيكةوت :  
 2022سالَى  ي(3كةمكردنةوةى نهيَنى ذمارة )

 
 

كةى  132لة ويَستطةى  DLهيَلى )جنامدانى ثرؤذةى وةزارةتى كارةبا كةمكردنةوةى نهيَنى رِادةطةيةنيَت بؤ ئة
هةلةجباةى   كاةى ظاى   33كةى ظى نيَوان ويَستطةى خورماا  و   33ظى هةلةجبةى شةهيد بؤ خاىل ناوةندى هيَلى 

 اةر لاة   دةتاوانََ  جا هةر بةليَندةريَك يان كؤمثانيايةك ئارةزووى بةشداربوونى هةياة باؤ ئاةة مةبة اتة      (شةهيد
 .بةرِيَوةبةرايةتى طريَبة تةكان بدات لة وةزارةتى كارةبا بؤ وةرطرتنى تةندةرو مةرجةكانى

  
 

 مةرجةكانى بةشدارى كردن :
( 2ذماارة )  جََ بةجََ كردنى طريَبة تة حكوميةكانبةثََ ى ريَنماييةكانى  جََ بةجََ كردنى كارةكان دةبيَت -1

 .وةزارةتى دارايى و ئابوورى حكومةتى هةريَمى كورد تان بيَت  و ريَنماييةكانى  (2016 الََ )
 .وةزارةتَ كارةبا هةموو كارةكان دةبيَت ئةجناة بدريَت بةثََ ى موا فاتى-2
دواي هةفتةياةك لاة باةرواري واذووكردناَ     رؤذى تةقوميية دوو  ةدو دة  (210)اوةى ئةجنامدانى ثرؤذةكة م -3

 .طريَبة ت
 بةليَندةر دةبيَت ثابةند بيَت بةمةرجةكانى دواكةوتن بةثََ ى ريَنماييةكانى وةزارةتى دارايى و ئابوورى بةثيَى -4
 

ة ريَنمايةكانى جاََ باةجََ كردناى طريَبة اتة     ل    هاوكَيشةى / ثَيبذاردنى رؤذانة                                  
 طشتيةكان

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

بةشااَيوةى دة ااتةبةرى بااانكى               دينااار  مليااؤن ااةد ( 100,000,000بارمتااةي  ااةرةتاي بريتيااة لااة )  -6
دةبيَت  ويَفيت ئةلكرتؤنَ لةطة َ هاوثيَض ود ضةكيَكَ ثة ندكراو بةثََ ى ريَنماي بانكى ناوةندى ياخ (خطاب ضمان)

 .كرابََ ئةطةر بانكةكة ئةهلَ بيَت
 لةكارة ئةجنامدراوةكانى كؤتايى دةبردريَت وةكو بارمتةى كؤتايى )ضاككردنةوة( . 5% -7
 ثرِؤذةي هاتووي ئةجناة دابيَت . كؤمثانيا دةبيَت بة اليةنَ كةة يةك كاري هاوشيَوةي -8
 . بةَليَندةر نابيَت بةهيض جؤريَك فةرمانبةرانى وةزارةتى كارةبا لة كارةكة بةكار بهيَنيَت -9
 

عَيراق -هةرَيمى كوردستان    

ومةنى وةزيرانئةجن  
ـــى كـــارةبـــاوةزارةت  

 نووسينطةى وةزير
 بةرِيَوةبةرايةتى طريَبةستةكان

 
 

 

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 طريَبة ت     

%10×اااااااااااااااااااااااا           
 ماوةى رؤذةكانى طريَبة ت



لةكاتى هاةبوونى جيااوازى لاة نَياوان دةرخساتةو دياناين )نةخشاةكان( برياارى ئةنادازيارى  ةرثةرشاتيار            -10
 وةردةطرييَت.

كةمرت نةبيَت ئةطةر بةَليندةرايةتَ بيَت وة كؤمثانياى بازرطانَ طشيت دةبيَات   يةك دةبيَت كؤمثانيا لة ثلة -11
تؤمارى لةهةريَم هةبيَت وة بيانيش بيَت ثيَويستة لقى تؤمار كرابيَت لة هاةريَمى كورد اتان ويَنةياةك لاة تؤماار      

 ثيَشكةش بكةن لةطة َ ئؤفةر.
 .دةبيَت جيايَ  ةربةخؤي داخراو زةريف دوو ئؤفةري دارايَ و تةكنيكَ لةطةرانةوةي  -12
 دةبيَت تةندةرةكة مؤرو واذووي كؤمثانياي لة ةر بيَت. -13
 بةَليَندةر دةبيَت ئةندازيارى كارةبايَ بؤ ثرؤذةكة دابنيَت تاوةكو ثرؤذةكة تةواو دةبيَت . -14
 وةرطرتنةوةى تةندةرةكان لة وةزارةتى كارةبا / ب. طريَبة تةكان دةبيَت. -15
 ئامادةبوونى نويَنةرى كؤمثانيا لة رؤذى كردنةوةى تةندةرةكان . -16
 كريَ ى بالوكردنةوةى ئةة ئاطادارية لة ئة تؤى ئةو كؤمثانياية دةبيَت كة بؤى دةردةضيَت . -17
  هيض تةندةريَك لة دواى كاتى دياركراو وةرناطريَت و  ندوقى تةندةر دادةخريَت. -18
 دينارة بة ثََ ي ثسولةيةك كة بؤي ناطةريَتةوة. ثيَنج  ةد هةزار( 500,000نرخى كرينى تةندةر ) -19
شةممة  دوودوابةروار بؤ هةر راو  رنج و ثر ياريَك دةربارةى كةمكردنةوةى ثرؤذةى  ةرةوة دةكةويَتة رؤذى  -20

 لة بةريَوةبةرايةتى طريَبة تةكان . 18/4/2022ريَكةوتى 
ى باةيانى /   10شاةممة كاتاذميَر    ياةك رؤذى  10/4/2022ريَكاةوتى   كؤبوونةوةى )متهيدى( دةكةويَتة -21

 وةزارةتى كارةبا / هؤىل كؤبوونةوة .
ئةطةر بةهةر هؤيةك رؤذى دياريكراو بؤ وةرطرتنةوةى تةندةر بووة ثشوو ئةوا يةكةة رؤذى دةواماى فاةرمى    -22

 دواى ئةو بةروارة دةبيَتة دوا رؤذ بؤ وةرطرتنةوةى تةندةر .
لةو خاَلانةي  ةرةوة هةر مةرجَيكَ تري تةكنيكَ ثةيوة ات باة ثرؤذةكاة لاة نااو تةنادةر هااتووة و        جطة  -23

 مةرجيَكة بؤ ئةجنامدانَ ثرؤذةكة.
( 11دةبيَت كاتذميَر ) شةممة  ََ رؤذي 19/4/2022 دوارؤذ بؤ وةرطرتنةوةى تةندةرةكان لة ريَكةوتَ  -24

 .ان لة بةريَوةبةرايةتى طريَبة تةك  ةرلةبةيانَ
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                       

 شاالو 27/3/2022 كؤظان                                                                                                            
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