
Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء  

 اخلاص مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  اًىِصابءوزارت  

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

  

                                                                  51من 1 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 كامئة املطعَحاث واًخـاًرف                                 – الأولاًحاة 

 

  

 

 

 

 

 

 الإحصايئًَي ادل

 و اًخطارحيبأ اًرتادِص  يحمل 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  اًىِصابءوزارت  

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

  

                                                                  51من 2 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 كامئة املطعَحاث واًخـاًرف                                 – الأولاًحاة 

 

 اًحاة الأول

 اًواردت يف اًلاهون والأهؼمة امليخثلة ؾيَ ف واملطعَحاثًكامئة اًخـار 
 اًىِصابء كاهون : اًلاهون .1

 .اًىِصابء وزارت : اًوزارت  .2

 .اًىِصابء وزٍص : اًوزٍص  .3

 107 اًدرشًـي رمق ابملصسوم اًطادر احملََة الإدارت كاهون مؽ ومبا ًخوافق اًحدلًة اًحدلت، املسًية، احملافؼة، يه : الإداًرة اًوحست  .4

 .2011ًـام

 .2011ًـام  355ٌَمصسوم رمق اًىِصابء ثحـًا  ًخوًَس اًـامة املؤسسة : اًخوًَس مؤسسة  .5

 .2011ًـام  355ثحـًا ٌَمصسوم رمق  اًىِصابء ًخوزًؽ اًـامة املؤسسة : اًخوزًؽ مؤسسة  .6

 .2011ًـام  355ثحـًا ٌَمصسوم رمق  اًىِصابء ًيلي اًـامة املؤسسة : اًيلي مؤسسة .7

 .اًىِصابئَة اًعاكة ًخوًَس اًـامة اًرشنة : اًخوًَس رشنة  .8

 .احملافؼة ًىِصابء اًـامة اًرشنة : احملافؼة وِصابء رشنة .9

 .اًىِصابئَة اًعاكة : اًىِصابء  .10

 .اًىِصابء كعاع : اًلعاع  .11

 .اًىِصابء وثوزًؽ وهلي ثوًَس جمال يف اًـامةل اجلِاث مجَؽ : اًلعاع بأظصاف  .12

هخاح : اًخوًَس  .13 ا من اًىِصابء اإ  .اخملخَفة مطادُر

هخاح : اذلايت اًخوًَس . .14  .مٌخجِا كدي من اس هتالوِا تلَة اًىِصابء اإ

 .اًلصض ًِشا واملـساث املس خـمةل واًخجِزياث والإوشاءاث والأتًِة الأرايض وجشمي بأنرث بأو ثًوَس ٍلوؿة من مىوهة حمعة بأي : اًخوًَس حمعة .15

 .فوًت هََو 24 ؾن ًٍزس اذلي ظورٍن تني الامسي اًخوحص : اًـايل اًخوحص .16

 .فوًت هََو 24 فوًت وحىت هََو 0,4 ؾن ًٍزس اذلي ظورٍن تني الامسي اًخوحص : املخوسط اًخوحص .17

 .فوًت هََو 0,4 حىت ظورٍن تني الامسي اًخوحص : امليرفظ اًخوحص .18

ي فهيا حمعاث مبا اًـايل اًخوحص ؿىل ثـمي اًيت اًىِصابئَة اًش حىة : اًيلي ش حىة .19  والأمصاس واًاكتالث والأجصاح اًيلي ودعوط اًخحًو

 .واملمتٌلث
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 .اًيلي ش حىة تواسعة اًىِصابء هلي : اًيلي .20

ي ومصانز اًخوزًؽ دعوط فهيا وامليرفظ مبا املخوسط اًخوحص ؿىل ثـمي اًيت اًىِصابئَة اًش حىة : اًخوزًؽ ش حىة .21  والأجصاح اًخحًو

 .واملمتٌلث واًاكتالث والأمعست والأمصاس

 .اًخوزًؽ ش حىة تواسعة اًىِصابء ثوزًؽ : اًخوزًؽ .22

 .اًخًس َق ومصانز وش حىة اًخوزًؽ اًيلي وش حىة اًخوًَس حمعاث من املىوهة امليؼومة : اًىِصابئَة اًش حىة .23

ا بأو اًيلي ش حىة من مدارشت اًـايل ؿىل اًخوحص اًىِصابء ٌس خجص اذلي الاؾخحاري بأو اًعحَـي اًشرص : اًصئُيس املشرتك .24  .ؿرُب

 .امليرفظ بأو املخوسط ؿىل اًخوحص اًىِصابء ٌس خجص اذلي الاؾخحاري بأو اًعحَـي اًشرص : املشرتك .25

 .ٌَخوزًؽ بأو ٌَخوًَس مرشوع بأي : املرشوع .26

ي حمعاث بأو اًخوًَس حمعاث : اًىِصابئَة املًشب ث .27  .والأهجزت املـساث فهيا مبا ش حىة اًخوزًؽ بأو اًيلي ش حىة بأو اًخحًو

ي حمعة .28 ىل ثوحص ؿايل ثوحص من اًىِصابء حتوًي فهيا ًمت اًيت احملعة : اًخحًو  .مذوسط بأو ب دص ؿايل اإ

ي مصنز .29 ىل مٌرفظ مذوسط ثوحص من اًىِصابء حتوًي فَِ ًمت اذلي املصنز : اًخحًو  .اإ

ي مصانز .30  .امليرفظ اًخوحص ؿىل اًخوزًؽ دعوط املشرتنني تواسعة اإىل مهنا اًىِصابء ثوزًؽ ًمت اًيت املصانز : اًـامة اًخحًو

 .اًلاهون وفًلا لأحاكم الاحذَاظي بأو اذلايت ٌَخوًَس اًوزارت متيحَ اذلي الإذن : اًخرصحي .31

 .ُشا اًلاهون لأحاكم وفًلا ذاص ملرشوع اًوزارت متيحَ اذلي الإذن : اًصدطة .32

 .بأو اًخوزًؽ ابًخوًَس هل املصدص الاؾخحاري بأو اًعحَـي اًشرص : هل املصدص .33

جصام هل مصدص اؾخحاري بأو ظحَـي خشص لك : املـمتس املوزع .34 ابمس  اًىِصابء جمال يف اخلسماث ثلسمي بأو واًحَؽ اًرشاء معََاث ابإ

 .املوزؿني بأو امليخجني وحلساة

  اًيلي ش حىة كواؿس .35

 )هود اًيلي(

 ش حىة مؽ ابًصتط املخـَلة اًفٌَة املخعَحاث مجَؽ اًيلي وجشمي ش حىة وجشلَي لإوشاء اًوزارت كدي من املـمتست اًلواؿس :

 .اًيلي ًش حىة اًىِصابئَة اًالزمة املًشب ث تدشلَي املخـَلة بأو واس خزساهما اًيلي وجشلََِا

              اًخوزًؽ ش حىة كواؿس .36

 )هود اًخوزًؽ(

وشاء اًوزارت كدي من املـمتست : اًلواؿس  ش حىة مؽ ابًصتط املخـَلة اًفٌَة املخعَحاث مجَؽ وجشمي اًخوزًؽ ش حىة وجشلَي لإ

 .اًخوزًؽ ًش حىة اًالزمة اًىِصابئَة املًشب ث تدشلَي املخـَلة بأو واس خزساهما وجشلََِا اًيلي

ة املائَة واًعاكة اًصايخ وظاكة اًشمس َة ذكل اًعاكة يف مبا ٌَيضوة اًلاتةل كري اًعحَـَة املطادر ظاكاث : املخجسدت اًعاكاث .37  .واًعاكة احلًَو
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 ووزوكِخَ مبا اًىِصابيئ اًيؼام اس خلصار ثـٍزز بأخي من ابًخوًَسهلم  واملصدص اًخوًَس، رشاكث ثلسهما اًيت اخلسماث يه : املساؿست اخلسماث .38

ابًش حىة  واًخحمك ادلوار والاحذَاظي اًىِصابيئ اًخَار وثيؼمي حصدد اًفٌَة اًفواكس ًخـًوظ اًالزمة اًعاكة ذكل يف

ماكهَة اًىِصابئَة ؿادت واإ  اًعوارئ حالث يف اًدشلَي اإ

 .كًصة مًشبأ  وبأي اًىِصابيئ ٌَخَار اًىِصابئَة احلامةل اًيواكي تني هبا ٌسمح ربأس َة بأو بأفلِة مسافة بأكي : الأمان مسافة .39

 .اًيافش اًىِصابئَة اًعاكة واسدامثر ثوزًؽ هؼام : الاسدامثر هؼام .40

هبشٍ  ًخـَق وما اًخوحصاث مجَؽ ؿىل ، اًيافشت وفق اًلصاراث، ٌَمشرتنني اس خعاؿة( بأو/و )ظاكة اًىِصابء تَؽ بأسـار : اًخـصفة .41

 .رشوط من الأسـار

 .اًلعاع بأظصاف تني اًىِصابء ورشاء تَؽ بأسـار:  اًىِصابء بأسـار .42

: ُو ثوًَس اًعاكة اًىِصابئَة اًيامج ؾن حصق اًوكود الأحفوري )اًيفط، اًلاز اًعحَـي، اًفحم احلجصي، اًسجَي  اًخوًَس اًخلََسي .43

 اًًزيت( يف حمعاث اًخوًَس.

ا اًيت اًرضورت حالث يف اًوزارت متيحَ اذلي : الأذن اًصدطة املؤكذة .44  .مؤكذة ملست وذكل اًلاهون لأحاكم وفلاً  ذاص ملرشوع ثلسُر

 .اًخوًَس بأو اًخوزًؽ وشاط مبزاوةل هل اًسٌلخ تعَة ًخلسم : اًشرص اًعحَـي بأو الاؾخحاري اذلي اًصدطة ظاًة .45

 .اذلايت بأو اًخوًَس الاحذَاظي ابًخوًَس هل املرصخ الاؾخحاري بأو اًعحَـي : اًشرص املرصخ هل .46

 .اًخوًَس اذلايت بأو اًخوًَس الاحذَاظي وشاط مبزاوةل هل اًسٌلخ تعَة ًخلسم : اًشرص اًعحَـي بأو الاؾخحاري اذلي اًخرصحي ظاًة .47

 .: املصدص هل بأو املرصخ هل تخوًَس اًىِصابء بأو املصسي ٌَىِصابء اًحائؽ .48

 ٌَىِصابء.بأو املس خلِدي مؤسسة اًيلي  : اًشاري .49

جصاهما تني مؤسسة اًخوًَس بأو مؤسسة اًيلي مؽ املصدص هل بأو املرصخ هل ابًخوًَس ًحَؽ ورشاء  الثفاكِة .50 : الثفاكِة اًيت ًمت اإ

 اًىِصابء، بأو اًيت ثربم وفق اثفاكِة اًصتط اًىِصابيئ اًـامة مؽ ادلول الأدصى.

ًزامِة اًيت، واًدشلَََةاًفٌَة والاكذطادًة  يه املـاًري:  مـاًري الأداء .51 هخاح وهلي وثوزًؽ اًىِصابء الإ  .جشري اإىل حودت اإ

 ًدسَمي واس خالم اًىِصابء. ِةالثفاك  اًيلعة اًيت ًمت الثفاق ؿَهيا تني ظصيف : يه هلعة اًدسَمي .52

 من اًس ية ذاهتا.من اكهون الأول  : يه اًس ية املاًَة اًيت ثحسبأ يف الأول من اكهون اًثاين وثًهتيي يف اًواحس واًثالزني اًس ية املاًَة .53

 .يه اًس ية، اًشِص، اًَوم حسة اًخلومي اًلًصلوري:  اًس ية، اًشِص، اًَوم .54
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 دًَي اًرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                 – اًثايناًحاة 

 

 اًحاة اًثاين

 دًَي اًرتادِص واًخطارحي واملوافلاث

 :ًرتادِص واًخطارحي واملوافلاثا ثطيَف

 الارثحاط ابًش حىة اًخجمؽ/الاس خعاؿة هوع املرشوع اًًشاط اًعَة
ٌَعاكة  اًزتون )اًشاري(

 امليخجة

 اًرتادِص

 ثوًَس

 ثلََسي مـَن

مِلاواط  50 دهَا ابس خعاؿة

 ومافوق
 مؤسسة اًيلي مصثحط ثش حىة اًيلي

ظاكاث مذجسدت 

 مـَن
 ابس خعاؿة حتسد يف الإؿالن 

 مؤسسة اًيلي مصثحط ثش حىة اًيلي

 مؤسسة اًخوزًؽ مصثحط ثش حىة اًخوزًؽ

 ثلََسي مس خلي

مِلاواط  دهَا 50ابس خعاؿة 

 ومافوق
 مصثحط ثش حىة اًيلي

مؤسسة اًيلي/ثطسٍص/ 

 مشرتك رئُيس

  اًخوزًؽ اًيلي/ كري مصثحط ثش حىة مِلاواط 50ابس خعاؿة دون 

ظاكاث مذجسدت 

 مس خلي
 مصثحط ثش حىة اًيلي/ اًخوزًؽ كري حمسدت دهَا ابس خعاؿة

مؤسسة اًيلي /اًخوزًؽ/ 

 ثطسٍص/مشرتك رئُيس

 مرشوع مـَن ثوزًؽ

 مسًية.يف حمافؼة بأو 

 - اًخوزًؽ/اًيلي مصثحط مؽ ش حىة

 يف تدلت

 يف تدلًة.

اًضوايح اًسىٌَة اجلسًست بأو 

مشاًرؽ اًخعوٍص اًـمصاين بأو 

 املشاًرؽ اًس َاحِة

 اًخطارحي

 ثوًَس ذايت 

 ثلََسي 
مِلاواط وما  1 دهَا ابس خعاؿة

 فوق

 مؤسسة اًيلي/اًخوزًؽ اًخوزًؽ/اًيلي مصثحط مؽ ش حىة

 - كري مصثحط مؽ اًش حىة

 كري حمسدت دهَا ابس خعاؿة ظاكاث مذجسدت 
 مؤسسة اًيلي/اًخوزًؽ اًخوزًؽاًيلي/مصثحط ثش حىة 

 كري مصثحط ابًش حىة

ثوًَس 

 احذَاظي
 ثلََسي

مِلاواط وما  1 دهَا ابس خعاؿة

 فوق
 كري مصثحط ابًش حىة

 املوافلاث

 ثوًَس ذايت 

  ثلََسي

 كري مصثحط ابًش حىة ابس خعاؿة دون ا مِلاواط 

ثوًَس 

 احذَاظي
 كري مصثحط ابًش حىة مِلاواط 1ابس خعاؿة دون 
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  ًًشاط ثوًَس اًىِصابء اًعَحاثمناذح 
    ظَحاث اًصدصمناذح  .1

وشاء حمعة ثوًَس اًىِصابء. -( 1رمق ) منوذح -  ظَة املوافلة دلراسة اإ

( منن 9حسنة اًفلنصت )بأ( منن املنادت )ؾينَ  منن كدني اًنوزارت او منن ثفو نِا مـَنردطة مرشوع ثوًَس ثلََسي ظَة  -( 2رمق )منوذح  -

 .اًلاهون

 ( من اًلاهون.30ردطة مرشوع ثوًَس ابًعاكاث املخجسدت مـَن ؾيَ حسة اًفلصت )ا( من املادت )ظَة  -( 3رمق )منوذح  -

 (50)ابسن خعاؿة  ( منن اًلناهون9حسنة اًفلنصت )ة( منن املنادت ) مس خليملسدمثص  ردطة مرشوع ثوًَس ثلََسيظَة  -( 4رمق )منوذح  -

 .مصثحط ثش حىة اًيلي مِلاواط ومافوق

( 50)( منن اًلناهون ابسن خعاؿة 9ظَة ردطة مرشوع ثوًَس ثلََسي ملسدمثص مس خلي حسنة اًفلنصت )ة( منن املنادت ) -( 5منوذح رمق ) -

 مِلاواط ومافوق كري مصثحط ثش حىة اًيلي.

( 50)( منن اًلناهون ابسن خعاؿة دون 9ظَة ردطة مرشنوع ثوًَنس ثلََنسي مسن خلي حسنة اًفلنصت )ة( منن املنادت ) -( 6رمق )ح منوذ -

 مِلاواط.

منصثحط ثشن حىة  ( من اًلناهون30حسة اًفلصت )ة( من املادت )مس خلي ردطة مرشوع ثوًَس ابًعاكاث املخجسدت ظَة  -( 7رمق )منوذح  -

 .21/11/2011/م و اترخي 16202اًطادر تلصار جمَس اًوزارء رمق  ختضؽ ًيؼام بأسـار اًىِصابءل و اًيلي بأو ثش حىة اًخوزًؽ

منصثحط ثشن حىة ( من اًلناهون 30ظَة ردطة مرشوع ثوًَس ابًعاكاث املخجسدت مس خلي حسة اًفلصت )ة( من املادت ) -( 8رمق )منوذح  -

 .21/11/2011/م و اترخي 16202رء رمق اًطادر تلصار جمَس اًوزا ختضؽ ًيؼام بأسـار اًىِصابءاًخوزًؽ و 

كنري منصثحط ثشن حىة اًيلني ( 30ظَة ردطة مرشوع ثوًَس ابًعاكاث املخجسدت مس خلي حسة اًفلصت )ة( من املنادت ) -( 9منوذح رمق ) -

 بأو ثش حىة اًخوزًؽ.

 ظَحاث اًخطارحي:مناذح  .2

" ابس خعاؿة كري حمنسدت"/ ظاكاث مذجسدت " ( مِلاواط ومافوق1ابس خعاؿة )"  ظَة ثرصحي ملرشوع ثوًَس ثلََسي -( 10رمق )منوذح  -

 ذايت مصثحط ابًش حىة.

ابسنن خعاؿة كننري "/ ظاكنناث مذجننسدت " مِلنناواط ومننافوق (1)ابسنن خعاؿة " ظَننة ثرصننحي ملرشننوع ثوًَننس ثلََننسي -( 11رمق )منننوذح  -

 ذايت كري مصثحط ابًش حىة."حمسدت

 ." مِلاواط ومافوق (1)ابس خعاؿة "  ثوًَس ثلََسي احذَاظي ظَة ثرصحي ملرشوع -( 12رمق )منوذح  -

 :املوافلةظَحاث مناذح  .3

منزاوةل بأو  (اًيلني/اًخوزًؽ مِلاواط )كري مصثحط ابًش حىة (1)ًالس خعاؿاث دون ذايت ثلََسي ثوًَس مزاوةل وشاط  موافلة ةظَ -( 13رمق )منوذح  -

 مِلاواط. (1)دون ًالس خعاؿاث  احذَاظي وشاط ثوًَس

 ًًشاط ثوزًؽ اًىِصابء اًعَحاث مناذح

ظَة ردطة مرشوع ثوزًؽ مـَن ؾينَ يف حمافؼنة بأو مسًينة بأو تندلت بأو تدلًنة  او يف اًضنوايح اًسنىٌَة اجلسًنست بأو مشناًرؽ  -( 14منوذح رمق )   -

 اًخعوٍص اًـمصاين بأو املشاًرؽ اًس َاحِة.

 .ظَة ردطة موزع مـمتس –( 15منوذح رمق )  -
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                                                                  51ن م 7 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 دًَي اًرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                 – اًثايناًحاة 
 

  واملوافلاثاًصدص واًخطارحي ذح منا

 اًصدص   مناذح  .1

 .من كدي اًوزارت او من ثفو َمـَن  /ظاكاث مذجسدتردطة مرشوع ثوًَس ثلََسي  -( 16منوذح رمق )  -

( 50( منن اًلناهون ابسن خعاؿة )9ردطة مرشوع ثوًَس ثلََسي ملسدمثص مس خلي حسة اًفلصت )ة( منن املنادت )  -( 17منوذح رمق ) -

 ومافوق مصثحط ثش حىة اًيلي.مِلاواط 

( 50( منن اًلناهون ابسن خعاؿة )9ردطة مرشوع ثوًَس ثلََسي ملسدمثص مس خلي حسة اًفلنصت )ة( منن املنادت ) -( 18منوذح رمق ) -

 مِلاواط ومافوق كري مصثحط ثش حىة اًيلي.

( 50اهون ابسن خعاؿة دون )( منن اًلن9ردطة مرشوع ثوًَنس ثلََنسي مسن خلي حسنة اًفلنصت )ة( منن املنادت ) -( 19منوذح رمق ) -

 مِلاواط.

( من اًلاهون منصثحط ثشن حىة 30ردطة مرشوع ثوًَس ابًعاكاث املخجسدت مس خلي حسة اًفلصت )ة( من املادت ) -( 20منوذح رمق ) -

 .21/11/2011/م و اترخي 16202اًيلي بأو ثش حىة اًخوزًؽ ول ختضؽ ًيؼام بأسـار اًىِصابء اًطادر تلصار جمَس اًوزارء رمق 

( من اًلاهون منصثحط ثشن حىة 30ردطة مرشوع ثوًَس ابًعاكاث املخجسدت مس خلي حسة اًفلصت )ة( من املادت ) -( 21وذح رمق )من -

 .21/11/2011/م و اترخي 16202اًخوزًؽ وختضؽ ًيؼام بأسـار اًىِصابء اًطادر تلصار جمَس اًوزارء رمق 

( كنري منصثحط ثشن حىة 30املخجسدت مس خلي حسة اًفلصت )ة( من املنادت )ظَة ردطة مرشوع ثوًَس ابًعاكاث  -( 22منوذح رمق ) -

 اًيلي بأو ثش حىة اًخوزًؽ.

بأو بأو تندلت بأو تدلًنة  او يف اًضنوايح اًسنىٌَة اجلسًنست بأو  ردطة مرشوع ثوزًؽ مـَن ؾيَ يف حمافؼنة بأو مسًينة -( 22منوذح رمق ) -

 مشاًرؽ اًخعوٍص اًـمصاين بأو املشاًرؽ اًس َاحِة.

 .ردطة موزع مـمتس -( 22رمق )منوذح  -

 اًخطارحي:مناذح  .2

" ذايت ابسن خعاؿة كنري حمنسدت"/ ظاكاث مذجنسدت " ( مِلاواط ومافوق1ابس خعاؿة )ثرصحي ملرشوع ثوًَس ثلََسي "  -( 23منوذح رمق ) -

 مصثحط ابًش حىة.

"ذايت ابسن خعاؿة كنري حمنسدت"/ ظاكناث مذجنسدت " مِلناواط ومنافوق (1)ابس خعاؿة ثرصحي ملرشوع ثوًَس ثلََسي"  -( 24منوذح رمق ) -

 كري مصثحط ابًش حىة.

 " .مِلاواط ومافوق (1)ابس خعاؿة ثرصحي ملرشوع ثوًَس ثلََسي احذَاظي "  -( 25منوذح رمق ) -

 املوافلاث .3

 .مِلاواط كري مصثحط ثش حىة اًخوزًؽ  1ابس خعاؿة دون  /احذَاظيثوًَس ثلََسي ذايتوشاط  موافلة مزاوةل-( 26منوذح رمق )   -

 واخلاضة مبيح اًصدص واًخطارحي ثـَاميثَ اًخيفِشًة والأهؼمة امليخثلة ؾيَو تـظ اًرشوط والأحاكم اًواردت يف اًلاهون   -

ثفو ننَ بأو مننن  اًننوزارتمننن  موافلننةبأو ؿننىل ردطننة بأو ثرصننحي  حلطننولابثوًَننس بأو ثوزًننؽ  اًىِننصابء وشنناط لك مننن ٍصقننة مبننزاوةل  ًَنن م -1

 .اًـامة املصثحعة هبا بأو ابًوزٍصمن اجلِاث 
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                                                                  51ن م 8 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 دًَي اًرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                 – اًثايناًحاة 
 

ؿالم اًوزارت _ مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص  - َخبأنس منن ٌ دعواث معََة ثخـَق ابملرشوع، وذكل  ةكدي اًرشوع يف بأً جية اإ

ؿنساد اًوملئنق املعَوتنة مبنيح و بأو ثلسمي اًيطح واملشورت  بأن املرشوع ًامتىش مؽ دعة اًىِصابء املـمتست احلطول ؿنىل موافلنة اًنوزارت ٌَرشنوع ابإ

 .اًرتادِص واًخطارحي 

 :يف احلالث ال ثَةمن اًًشاظاث احملسدت يف اًلاهون  اإضسار ردطة مؤكذة لأي وشاطميىن  -2

 مل ًمت اؾامتد اٍمنوذح اٍهنايئ ٌَصدطة. .بأ  

 املمىن اس خىٌلًِا فامي تـس ، وثليض ظحَـة اًعَة الإرساع يف اإضسار اًوزَلة اخلاضة تَ. واًرشوطبأ مل ثخوفص فَِ اكمي املخعَحاث   .ة 

 احلالث اًيت حصى اًوزارت حاخة ًِا وثًسجم مؽ احاكم اًلاهون. .ح 

 مِلاواط ٌَمرشوع اًواحس. 50 ملشاًرؽ اًخوًَس اًخلََسي املصثحعة مؽ ش حىة اًيليالاس خعاؿة ادلهَا امللدوةل ٌَرتدِص  -3

 .تخارخي اًرتدِص % من الاس خعاؿة الإحٌلًَة املصهحة يف اًش حىة10الاس خعاؿة اًـؼمى ٌَمرشوع امللدول ٌَرتدِص  -    

 % من الاس خعاؿة الإحٌلًَة املصهحة يف اًش حىة.4الاس خعاؿة اًـؼمى ًلك ٍلوؿة ثوًَس من املرشوع امللدول ٌَرتدِص  -    

من اًلناهون وفنق منا  /30/من املادت  /بأ /مو وع اًفلصت  ملشاًرؽ وبأهؼمة اًخوًَس من مطادر اًعاكاث املخجسدتالاس خعاؿة ادلهَا امللدوةل ٌَرتدِص  -4

 ٍصد يف  وملئق الإؿالن.

بأما يف احلالث الأدصى فِمت دراسة اًعَة اذلي ًخلسم تَ ظاًة اًرتدِص ٌَوزارت مبا ًخوافق مؽ هؼام بأسـار رشاء اًىِصابء من مطادر  -      

 اًفلصت /ة/ من اًلاهون حسة احلال . 30كاث املخجسدت، بأو حسة بأحاكم املادت اًعا

 . / مِلاواط1اًخلََسي )اذلايت بأو الاحذَاظي( اًيت حتخاح اإىل ثرصحي تنننن / اس خعاؿة -5

  مِلاواط ،ٌَخوًَس اذلايت ،بأو الاحذَاظي فذحخاح ملوافلة اًوزارت فلط . 1اًيت ثلي ؾن ما الاس خعاؿاث بأ   -6

اًيت ميىن رتعِا ؿىل شن حىة اًخوزًنؽ، حسنة هنوع املطنسر واًخىٌوًوحِنا  بأسـار رشاء اًىِصابء امليخجة من مشاًرؽ وبأهؼمة اًعاكة املخجسدتحتسد   -7

منن  /28واًيت ثلوم ثرشاهئا املؤسسة اًـامة ًخوزًؽ واسدامثر اًعاكة اًىِصابئَة، بأو اًرشاكث املصثحعة هبا، اسندٌادًا لأحناكم املنادت / –املس خزسمة 

 اًلاهون وفق الايت:

 :سـص رشاء اًىِصابء امليخجة من اًلٌلمة بأو اًلاز اًياجت ؾهنا وكاز اًرصف اًطحي هوكود .بأ  

 اًسـص )ل.س /ك.و.س( الاس خعاؿة املصهحة ٌَمرشوع

 6,5 / هََوواط500حىت /

 4,5 / هََوواط500حًزس ؾن /

 :ؾهنا وكاز اًرصف اًطحي هوكودسـص رشاء اًىِصابء امليخجة من اًلٌلمة بأو اًلاز اًياجت  .ة 

 اًسـص )ل.س /ك.و.س( الاس خعاؿة املصهحة ٌَمرشوع

 9 / هََوواط150حىت /

 7 / هََوواط500/ حىت

 6,5 / هََوواط500حًزس ؾن /
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                                                                  51ن م 9 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 دًَي اًرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                 – اًثايناًحاة 
 

 ظاكة اًصايخ:سـص رشاء اًىِصابء امليخجة من  .ح 

ة ٌَمرشوع  /ك.و.س( اًسـص )ل.س ؿسد ساؿاث اًـمي املاكفئة ًالس خعاؿة الامسَة اًس يًو

 8 ساؿة 2500حىت 

 100(/2500 -)ساؿاث اًـمي × 0,28-8 ساؿة 2500حًزس ؾن 

ة تياًء ؿىل تَاانث بأكصة حمعنة كِناس مـمتنست منن كدني وزارت اًىِنصابء اإىلو   ًمت اؾامتد ؿسد ساؿاث اًـمي املاكفئة ًالس خعاؿة الإمسَة اًس يًو

ي ٍلوع ساؿاث معي املرشوع ابًرسؿاث اخملخَفة مـسةل ملنا ٍناكس سناؿاث اًـمني ثرسنؿة اًنصايخ لطس ابملاكفئة بأن ًمت حتًو  موكؽ املرشوع، ًو

 لاتةل لس خعاؿة اًـيفاث اًصحيَة الإمسَة يف املوكؽ.امل

 اًعاكة اًشمس َة:سـص رشاء اًىِصابء امليخجة من  .د 

 اًسـص )ل.س /ك.و.س( ذالل اًس ية الأوىل الاس خعاؿة املصهحة

 17 هََوواط 30حىت 

 16 هََوواط 100حىت 

 15 هََوواط 1000حىت 

 13 هََوواط 10000هََوواط وحىت  1000حًزس ؾن 

سن يواًي ؾنن بأسنـار  :5ثعحق الأسـار املحٌُة اؿالٍ ذالل اًس ية الأوىل من اترخي و ؽ املرشنوع بأو اًيؼنام ابخلسمنة وختفنظ تـنسُا مبـنسل 

ـخرب حزء اًس ية، س ية يف مـصض ثعحَق ُشٍ اًفلصت.  اًس ية اًيت س حلهتا ذالل اًفرتت املخحلِة من معص املرشوع احملسد ابلثفاكِة، ًو

مت اجصام ال هََنوواط وحنىت  5000مؤسسنة اًخوزًنؽ )ًالسن خعاؿاث اًنيت حًزنس ؾنن منؽ ثفاكِاث ٌَمشاًرؽ والأهؼمة اًواردت يف ُنشٍ اًفلنصت ًو

هََنوواط  5000هََوواط بأو رشنة وِصابء احملافؼة اًيت ًلؽ املرشوع بأو اًيؼام مضن حنسودُا اجللصافِنة ًالسن خعاؿاث اًنيت ثحَنف  10000

 وما دون. 

 .مِلاواط/ 10/هحة ٌَمرشوع اذلي ثعحق ؿَََ ُشٍ اًرشوط سلف الاس خعاؿة املص 

 ثعحق ُشٍ اًفلصت يف حال:

هخاح املشرتنني اذلٍن ًـمتس اس هتالوِم بأساسًا ؿىل اًىِصابء امليخجة من مطادر ثوًَس اًعاكاث املخجسدت اخلاضة هبم. .بأ    رشاء فائظ اإ

ىل  .ة  كامة مرشوع لهخاح اًىِصابء ابسن خزسام اًعاكناث املخجنسدت تلنصض تَـِنا اإ رشاء اًىِصابء من املسدمثٍصن اذلٍن مت مٌحِم اًرتدِص لإ

 مؤسسة اًخوزًؽ.

ذا اكن اًرتدِص ملرشوع ثوًَس اًىِصابء من املطادر املخجسدت كس مٌح تياًء ؿىل رقحة املسدمثص ئُسن َني بأو تلصض تَؽ اًىِصابء اإىل مشرتنني ر  اإ

ا،  ابسن خزسام شن حىة اًيلني اًـامنة بأو تنسويا، فِجنوز 2010/ ًـام 32/من كاهون اًىِصابء رمق /9وفق بأحاكم املادت/ -خلارح اًلعصثطسٍُص

نمت اًرشناء تيناًء ؿنىل رقحنة واثفن ذا اكهت الإماكهَاث اًفٌَة جسمح تشكل ًو اق ملؤسسة اًيلي رشاء حاحهتا من اًىِصابء امليخجة من املرشوع، اإ

ص هل( ًخضمن اًرشنوط والاسن خعاؿاث، واًاَناث والأسنـار، وثطنسق الثفاكِنة املربمنة تلنصار منن جمَنس اًعصفني )مؤسسة اًيلي واملصد

 .  بأؿالٍسدت اًوزراء وؿىل بأن ل حًزس ؾن الأسـار احمل
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                                                                  51ن م 10 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 دًَي اًرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                 – اًثايناًحاة 
 

ن الأسـار احملسدت بأؿالٍ منست هفناذ ( ًريت سورًة، ذلكل ًمت ثـسًي ُشٍ الأسـار ذالل 70حمسوتة ؿىل بأساس كمية ثبأشرًية ٌََورو جساوي ) اإ

 اثفاق رشاء اًىِصابء )معص املرشوع( تواكؽ مصت لك س خة بأشِص و مبا ًدٌاسة مؽ اًلمية اًوسعَة ًسـص اًرصنف وفلنًا ًًرشنت الأسنـار اًطنادرت

 ؾن مرصف سورًة املصنزي وثعحق الأسـار املـسةل، ؿىل فرتت اًس خة اشِص اًخاًَة ٌَخـسًي.

مليخجة من مشاًرؽ اًعاكاث املخجسدت اًيت ثربم اثفاكِاهتا، وحصدص تياًء ؿىل ظَحاث اًـنصوض اًنيت ا -اًعاكة اًىِصابئَة -جشرتي مؤسسة اًيلي

-، وابلأسـار واًرشوط اًيت ثيص ؿَهينا الثفاكِنة2010/ ًـام 32/ اًفلصت/بأ/ من كاهون اًىِصابء رمق /30وفلًا لأحاكم املادت/ -ثـَهنا اًوزارت

 جمَس اًوزراء.  اًيامجة ؾن الإحاةل، وتـس ثطسًلِا من

ن ؿائسًة  ىل وزارت اًىِنصابء وٌَمشاًرؽ املصثحعة ثش حىة اًخوزًؽ وفق هؼام بأسـار اًىِصابء ُشا،    CDMاإ اجلِناث اًـامنة بأو  / ثـود حرصًا اإ

  . املصثحعة هبا

 25ل ًخجناوز  ،مست ثيفِش املرشوع مصاؿات مؽمست اًصدطة ملشاًرؽ اًخوًَس املس خلةل وفلًا ًعحَـة املرشوع وهوع اًخوًَس واًخىٌوًوحِا املس خزسمة،   -8

وميىنن ٌَمنصدص هل ظَنة  ،منست ثيفِنش املرشنوع منؽ مصاؿنات ،مبا ًخوافق مؽ مست اًًشاط اًواردت يف الثفاكِة اًخوزًؽمست اًصدطة ملشاًرؽ و ، س ية

ىل اًوزارت هبشا اخلطوص كدي زالزة بأشِص من  اىهتاء مست اًصدطة وثلوم اًنوزارت تسراسنة اًعَنة متسًس بأو جتسًس اًصدطة ؾن ظًصق ثلسمي ظَة اإ

 / ًومًا من اترخي جسجَي اًعَة يف دًوان اًوزارت.30واًحت فَِ ذالل مست ل ثخجاوز /

 ثلسمي اًوملئق 

ىل اًوزارتثلسم اًعَحاث  .1 مصفلنة  ًنوزٍصاًـامنة املصثحعنة هبنا بأو اببأو منن ثفو نَ منن اجلِناث  مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص - اإ

ست ٌَعَة ٌوسجي ابدلًوان بأو حصسي ابًرب  ىل اًـياوٍن اًواردت  ًس املسجيجبمَؽ اًوملئق املًؤ  .حسة احلال /1ابملَحق رمق /اإ

 : ال ثَةثـخرب اًوملئق كس مت  جسَميِا ثشلك حصَح يف احلالث  .2

ذا ثعَة الأمص جسَمي اًوملئق  ٌَوزارت، وؿىل اًـيوان اًرًبسي اًصمسي ذا مت جسَميِا ذالل اًوكت احملسداإ  .بأ   ىل  ابًَس ، واإ فَِنزم  اًنوزارتاإ

ـعى ما ًثخت ذكل ٌَجِة ملسمة اًعَة. اًصمسي ذالل اًوكت احملسد بأًضاً  اًوزارتجسَميِا يف ملص   ًو

زحاث الاسن خالم ملنست ) ابًَسؿىل اًشرص اذلي ًلوم تدسَمي اًوملئق  .ة  عاًحنة ( ًومنًا ، حِنر ًًدلني ثلسمينَ حنال م180الاحذفاظ ابإ

 هل تشكل ذالل ُشٍ املست. اًوزارت

 الإًىنرتوين اًرًبس – 00963112114738تخَفاهس مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء ابًوزارت ؿىل اًصمق / الثطال ٍصىج ًالس خفسار مالحؼة:

/esr@moe.gov.sy      / 

حيق ٌَوزارت بأو اجلِناث اًنيت ثفو نِا جتناوز تـنظ اًرشنوط والاحنصاءاث ومنٌح همني ا نافِة ًخلنسمي اًوملئنق املعَوتنة ٌَرتادنِص واًخطنارحي  .3

 .-ذاث اًـالكة –اًيافشت واملوافلاث ومبا ل خياًف بأحاكم اًلاهون والأهؼمة 

 املـَوماث اًرسًة 

ذا بأشار ملسهما  تو وخ اإىل رسٍهتا  ٌَوزارتًمت ثطيَف املـَوماث امللسمة  .1  مثي:ؾحارت " مـَوماث رسًة " ودّون ؿَهياؿىل بأيا مـَوماث رسًة اإ

 املـَوماث اًيت ثـخرب من الأرسار اًخجاًرة. .بأ  

 .املـَوماث املاًَة بأو اًخجاًرة بأو اًـَمَة بأو اًفٌَة اًيت ثـخرب رسًة واًيت ًخـامي مـِا اًشرص اذلي ًلسهما دامئًا ثشلك رسي .ة 

ىل : .ح  ذا مت اًىشف ؾهنا كس ثؤدي اإ  املـَوماث اًيت اإ

 .دسارت بأو مىسة مايل مَموس لأي خشص 
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                                                                  51ن م 11 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 دًَي اًرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                 – اًثايناًحاة 
 

 .اإ ـاف اًو ؽ اًخيافيس 

 .اًخبأزري ؿىل املفاو اث اًخـاكسًة بأو بأي مفاو اث بأدصى 

 .ؿىل بأيا رسًة بأو بأن ٌسمح ابًىشف ؾهنا املطيفة  املـَوماثؾن بأن ٍىشف  دلى اجلِاث اًيت ثفو ِابأو  اًوزارتدلى  ؿاميل جيوز لأي  .2

ؿنىل بأن ثلذيضن ظحَـنة معَِنم ابملـَوماث املطنيفة ؿنىل اينا رسًنة اجلِاث اًوضائَة(  –حال اًرضورت ميىن حزوًس اجلِاث اخملخطة )اًلضاء  يف .3

 ثـحئة اٍمنوذح اخملطص ثرشط بأن ًخضمن :ذكل و 

  رسًة املـَوماث.احملافؼة ؿىل اشرتاط 

 ًوًس هبا.وكت واترخي ا  

  اخملول من اًوزارت بأو من اجلِاث املفو ة ابً وًس ابملـَومة.ثوكِؽ ضاحة اًطالحِة 

   بأو ذارهجا. اًوزارتثوكِؽ مس خمل املـَومة سواء من داذي 

سنمح فلنط ًمت  .4 حفغ اًوملئق واًحَاانث اًرسًة يف ماكن ب منن داذني امللنص اًصمسني ٌَنوزارت دلى مسًٍصنة ثيؼنمي اًلعناع والاسندامثر اخلناص، ٌو

مو نوع ُنشا ادلًَني واًنيت  الإظنالع ؿنىل ُنشٍ املـَومناث اًرسًنةٌَـامَني يف اًوزارت واملسدشاٍرن ذوي اًـالكة اذلٍنن ثلذيضن ظحَـنة معَِنم 

 مـصض اجناز هماهمم فلط.حيخاحويا يف 

   ٌَوزارت او اجلِة اًيت ثفو ِا احلق ابلفطاخ ؾن املـَوماث املطيفة ؿىل ايا رسًة تـس اس متزاح ب راء الأظصاف املـيَة ضاحدة اًـالكة. .5

 هجة اضسار اًصدص و اًخطارحي واملوافلاث

بأو من ثفو َ تشكل منن اجلِناث يف ُشا ادلًَي من كدي اًوزارت دلَؽ الأوشعة اًىِصابئَة امليطوص ؿَهيا  واملوافلاثاًصدص واًخطارحي ثطسر  .1

 .اًـامة املصثحعة هبا بأو ابًوزٍص

ة يف حال رقحة املصدص هل ابًخيازل ؾن اًصدطة فاإن ذكل ًخعَة موافلة دعَة منن اًنوزارت وؿنىل بأن ثخنوفص يف املخينازل هل ذاث الأََُنة املاًَن .2

جن صام واًلاهوهَة واًىفاءت اًفٌَة واكفة رشوط اًصدطنة، وثصطنسر اًنوزارت ردطنة خسًنست ابمس املخينازل هل ب ذنشت تـنني الاؾخحنار منا ٍنصد يف هؼنام اإ

 الثفاكِاث من بأحاكم ًِا ؿالكة ابًخيازل ؾن الثفاكِة.

ًلاء اًرتدِص ، بأو  هلوجيوز ٌَمصدص  .3 سما حىون الأس حاة ادلاؾَنة ٌَنخزًل ملدنوةل ومنربرت وحتؼنى اًخزًل ٌَوزارت ؾن اًصدطة املميوحة هل ؾياإ

 مبوافلة اًوزارت دون بأن ًرتثة ؿىل اًوزارت هدِجًة ذلكل بأًة اً اماث ماًَة بأاًي اكهت ظحَـهتا بأو مًشؤُا.

 .امة املصثحعة هبا بأو ابًوزٍصبأو من ثفو َ تشكل من اجلِاث اًـيف ُشا ادلًَي من كدي اًوزارت  واردتبأو موافلة  بأي ردطة بأو ثرصحي ًمت ثـسًي  .4

ؿادت اًيؼص  اإ

 .( ًومًا من اترخي ورش اًلصار  بأو اتالكَ ًطاحة اًـالكة 15ملن ثبأثص تطسور كصار اًوزارت اًخؼمل مٌَ اماهما وذكل ذالل ) .1

ؿادت اًيؼص يف اًلصار الأس حاة اجلوًُصنة  ًخضمنجية بأن  .2 نست اًنيت متىنن و حنول حصنة اًلنصار ًالؿنرتاض ظَة اإ مجَنؽ املـَومناث واًوملئنق املًؤ

 دراسة اًعَة.من  اًوزارت

ؿادت اًيؼص حصاؾي اًوزارت مطاحل وب راء ورقحاث الأظصاف الأ  .3  دصى املـيَة ابملو وع يف مـصض دراسة ظَة اإ

 اًفرتت اًزمٌَة

   ًطسور اًطم املخـَق هبا. اًخايلمن اترخي اًَوم اؾخحارًا لأي واكـة مو وع ُشا ادلًَي  ًحسبأ رساين املست اًزمٌَة .1
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                                                                  51ن م 12 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 دًَي اًرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                 – اًثايناًحاة 
 

 ؾَسًا رمسَنًا بأو ؾعنةل بأوس حوؾَة بأ ثًهتيي املست لأي واكـة مو وع ُشا ادلًَي يف اًَوم احملسد ابًطم املخـَق هبا، ويف حال اكن ُشا اًَوم ؾعةل  .2

 متسد اًفرتت لأول ًوم معي اتيل.  ةرمسَ

 ( ًومًا.15وؿسم احدساة اايم اًـعي اًصمسَة ؾيسما حىون املست ثلي ؾن ) ٍصاؾى يف حتسًس املسد لأي واكـة احدساة اًـعي الإس حوؾَة .3

 اًخحََلاث

هشاراث اًنيت حصسني بأو ثحَنف  ىل املنصدص بأو املرصنخ  هل حصَحنة منىت )شنفواًي بأو ابًِناثف( ثـخرب مجَؽ اًخحََلاث واملصاسالث والإدعاراث والإ منن واإ

ًََ خشطًَا بأو ًوهَهل بأو ملمثهل ا ىل موظيَ اخملخار بأو ًنوهَهل بأو ملمنثهل اًلناهوين ابًرًبنس املسنجي، سَمت بأو تَّلت اإ ًلاهوين بأو مىت بأرسَت بأو مىت تَّلت اإ

ىل اًـينوان املـنني منن  زحناث كضنائًَا، اإ حنسى اًوسنائي امللدنوةل ًالإ ي، بأو ابإ كندهل يف بأو ابًفاهس بأو ابًرًبنس الاًىنرتوين ًثخنت مضنمويا جىذناة مسنجو

ـخرب مدَلًا ح  ىٌلً:الثفاكِة، ًو

 فورًا يف حال جسَميِا بأو ثحََلِا هل بأو ًوهَهل بأو ملمثهل اًلاهوين. -

ذا بأرسَت ابًفاهس بأو ابًرًبس الاًىرتوين. -  ذالل ًويم معي رمسي، اإ

ىل موظيَ اخملخار احملسد يف الثفاكِة - ي اإ ذا بأرسَت ابًرًبس املسجو  .ذالل مخسة بأايم معي رمسي، اإ
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                                                                   51 من 13 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ثوًَس/ ثوزًؽ اًىِصابء احصاءاث مٌح اًرتادِص واًخطارحي ملزاوةل وشاط – اًثاًراًحاة 

  

 اًثاًراًحاة 

 اًىِصابء /ثوزًؽثوًَس وشاط ملزاوةل حصدِص مٌح اإحصاءاث

ىل كاهون اًىِصابء رمق / ىل  2010/ ًـام 32اسدٌادا اإ ولس امي هؼنام منٌح ردنص وثطنارحي منزاوةل  امليخثلة ؾيَ الأهؼمةواًخـَاميث اًخيفِشًة اًطادرت ؾيَ واإ

ثحاؾِا اًواحة اخلعواث يه الإحصاءاث ُشٍ ، ثـسبأوشعة اًىِصابء  .اًىِصابء ثوزًؽ بأو ثوًَس وشاط ملزاوةل حصدِص ؿىل ٌَحطول اإ

 :الإحصاءاث
ًخضنمن رقحخنَ يف احلطنول ؿنىل  تخلسمي ظَة بأويل ٌَوزارت _ مسًٍصنة ثيؼنمي كعناع اًىِنصابء والاسندامثر اخلناص  / اًخرصحياًرتدِص ظاًة ًلوم .1

 منؽ دعنة اًىِنصابء املـمتنست كدي اًرشوع يف بأي دعواث معََة ثخـَق ابملرشوع، وذكل من بأخني اًخبأننس منن بأن املرشنوع ًنامتىشحصدِص/ثرصحي 

َة واحلطول ؿىل موافلة اًوزارت وثلسمي اًيطح واملشورت،  ؿساد اًوملئق املعَوتة مبيح اًرتادِص واًخطارحي الأًو مصفلًا تخـِنس دعني تـنسم  .ٌَرشوع ابإ

ة هفلاث بأ     / اًخرصحي.اًحَاانث املعَوتة مليح اًرتدِصًضاث انمجة ؾن اس خىٌلل اًوملئق و و ثـو معاًحة اًوزارت تبًأ

ؿالم ظاًة اًرتدِصًومًا / ذالل مخسة ؾرشت 1ثلوم اًوزارت تسراسة اًعَة مو وع اًحيس / .2 ؿنساد وملئنق اإ مبوافلة اًوزارت ابًرشنوع يف  /اًخرصحيواإ

 اًرتدِص/اًخرصحي مؽ بأًة ثـسًالث ملرتحة مشفوؿة ابلأس حاة.

 .وزارت بأو اجلِاث اًيت ثفو ِااملـَن ؾهنامن كدي اً/ بأؿالٍ ظَحاث اًرتدِص 1ٌس خثىن من اًحيس/ .3

اًصدص واًخطارحي وفق احاكم هؼام مٌح اًصدص واًخطارحي ملزاوةل بأوشعة اًىِصابء، اإىل حماسنة الإدارت جسسد اًحسلث املرتثحة ؿىل دراسة ظَحاث  .4

 يف اًوزارت وفق ال يت:

 هوع اًرتدِص بأو اًخرصحي املعَوة ٌَمرشوع
 تسل ادلراسة 

 ل.س

 - ( من اًلاهون.9حسة اًفلصت )بأ( من املادت )مـَن ؾيَ ردطة مرشوع ثوًَس ثلََسي  .1

 - ( من اًلاهون.30حسة اًفلصت )ا( من املادت )مـَن ؾيَ ردطة مرشوع ثوًَس مس خلي ابًعاكاث املخجسدت  .2

 مخسون بأًفاً  50000 ( من اًلاهون.9ردطة مرشوع ثوًَس مس خلي ثلََسي حسة اًفلصت )ة( من املادت ) .3

 ؾرشون بأًفاً  20000 ( من اًلاهون.30ردطة مرشوع ثوًَس مس خلي ابًعاكاث املخجسدت حسة اًفلصت )ة( من املادت ) .4

 ؾرشت  ب لف 10000 ثرصحي ملرشوع ثوًَس ثلََسي ذايت مصثحط ابًش حىة. .5

 مخسة ب لف 5000 ثرصحي ملرشوع ثوًَس ثلََسي ذايت كري مصثحط ابًش حىة. .6

 بأًف 1000 ملرشوع ثوًَس ثلََسي احذَاظي.ثرصحي  .7

 * ردطة مرشوع ثوزًؽ مـَن ؾيَ يف حمافؼة بأو مسًية. .8

 * ردطة مرشوع ثوزًؽ مـَن ؾيَ يف تدلت .9

 * ردطة مرشوع ثوزًؽ مـَن ؾيَ يف تدلًة. .10

ردطة مرشنوع ثوزًنؽ مـَنن ؾينَ يف اًضنوايح اًسنىٌَة اجلسًنست بأو مشناًرؽ اًخعنوٍص اًـمنصاين بأو املشناًرؽ  .11

 اًس َاحِة.

* 

ة املعاًحة جيوز ل نٌل ،املوافلة ؿىل اًصدطة / اًخرصحي بأو مل ثمت تمت سواء /اًخرصحياًرتدِص ظَة دراسة تسل اسرتداد جيوز ل: مالحؼة  .ؾيَ فوائس تبًأ

وجسنجي بأضنََة بأو ضنورت مطنسكة حسنة احلنال،  املسندٌساث ُنشٍوحىنون  ، اًعَنة مننوذح يف واحملسدت املعَوتة املسدٌساث اكفة ابًعَة ٍصفق .5

ٍهيا ابًرًبس املسجي. ويف حال هلطان ُنشٍ اًثحوثَناث مينيح ظاًنة اًرتدنِص او اًخرصنحي منس ت شنِص تسًوان اًوزارت بأو اجلِة اًيت ثفو ِا بأو حصسي اإ

 لس خىٌلًِا حتت ظائةل رد اًعَة.

 .اًعَة منوذح يف املعَوتة اًحَاانث اًرتدِص/اًخرصحي ظاًة ٌس خاي  .6



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 اًىِصابء والاسدامثر اخلاصمسًٍصة ثيؼمي كعاع 

 

                                                                   51 من 14 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ثوًَس/ ثوزًؽ اًىِصابء احصاءاث مٌح اًرتادِص واًخطارحي ملزاوةل وشاط – اًثاًراًحاة 

  

 تنبأي و الاهدشنار حصَفذنني ًنومِخني واسنـيتيف  /اًخرصنحياًرتدِص حمني شاطً ابً  اًلِام /اًخرصحياًرتدِص ظاًة رقحة ؾن ابلإؿالن اًوزارت ثلوم .7

ؾعاء الإؿالن ًخضمن بأن ؿىل ،/اًخرصحياًرتدِص ظاًة  هفلة ؿىل وذكل مٌاس حة، بأدصى وس َةل  ؿرتا ناث،الا ميخلنسً  ًومناً  ؾرشنت مخسنة همنةل اإ

ِومـاجلهتا،  الاؿرتا اث تسراسةاو اجلِة املفو ة تشكل  اًوزارتم وثلو  ٍهيا،ًخلناتَِم  /اًخرصنحياًرتدِص وظاًة بأن ثسؾو املـرتض ذكل سخِي يف اًو اإ

 ،وثلف ؿىل بأس حاة الاؿرتاض،و ربأي ظاًة اًرتدِص واختاذ الاحصاءاث اًالزمة يف  وء ذكل .

 ًِا بأن ثعَة و  .ةاًفٌَاًىفاءت و  املاًَةاملالءت و  اًلاهوهَة الأََُة انحِة من اًعَحاث تخلِميـامة املصثحعة هبا بأو من ثفو َ من اجلِاث اً ثلوم اًوزارت  .8

 املرتثحة ؿىل ذكل. اًخاكًَف ظاًة اًرتدِص/اًخرصحي سُذحمي ُشٍ احلاةل  ويف ، ادذطاضَةبأو ذرباث من َُئاث حىومِة بأو هجاث  اسدشاراث

ااجلِة املفو ة بأو  اًوزارت ثطسر .9  ،ًومًا من اترخي ثلسمي اًعَة مس خااًل لأوراكنَ اًثحوثَنة س خونالل مست بأكطاُا ذ / اًخرصحياًرتدِص يحمب   كصاُر

  .ابلأس حاة مشفوؿاً  اًصفظ وٍىون فِجة بأن ثحسى الأس حاة يف حال اًصفظ،

 حناةل يف /اًخرصنحياًرتدِص منٌح تسل ثسساد عاًحخَمن اترخي اًلدول/ اًصفظ وم /اًخرصحي ابًيدِجة ذالل مست بأكطاُا بأس حوعاًرتدِص ظاًة ًحَف .10

 .ة اًعَ كدول

تالكنَ رد اًعَنة ؿنىل بأن ثلنوم اًنوزارت  حاةل اًصفظاًخؼمل ٌَوزارت يف  /اًخرصحيًعاًة اًصدطة  .11 وذكل ذنالل منست مخسنة ؾرشنت ًومنًا منن اترخي اإ

 ًومًا ثًل اترخي جسجَي اًخؼمل يف دًوان اًوزارت. تسراسة ُشا اًخؼمل واًحت فَِ ذالل مست مخسة ؾرشت

 .ثحََلَ كدول اًعَةًلوم ظاًة اًرتدِص/اًخرصحي ثسساد تسل اًرتدِص/اًخرصحي ذالل مست بأكطاُا مخسة ؾرش ًومًا من اترخي  .12

ضسار اًوزارت ثلوم .13 ذنالل منست  منٌح اًصدطنة اًخرصنحيتنسل  ثسنساد /اًخرصنحياًرتدِص ظاًنة كِنام تـس ،املـمتس اٍمنوذح وفق /اًخرصحياًرتدِص ابإ

 .مخسة ؾرش ًوماً / 15بأكطاُا /

 ./اًخرصحياًرتدِص ثـسًي بأو جتسًس ظَة حاةل يف اًساتلة الإحصاءاث جرسي .14

 هؼام مٌح ردص وثطارحي مزاوةل بأوشعة اًىِصابء وفق ال يت:ملا ُو وارد يف  ظحلاً  /اًخرصحياًرتدِص تسل مٌح حيسد .15

  ردطة/ثرصحيتسل  املعَوة ٌَمرشوعهوع اًرتدِص بأو اًخرصحي 

 ل.س

 مََون 1000000 ( من اًلاهون.9حسة اًفلصت )بأ( من املادت )مس خلي  ردطة مرشوع ثوًَس ثلََسي .1

 مخسون بأًفاً  50000 ( من اًلاهون.30ردطة مرشوع ثوًَس مس خلي ابًعاكاث املخجسدت حسة اًفلصت )ا( من املادت ) .2

 مََون 1000000 ( من اًلاهون.9حسة اًفلصت )ة( من املادت )ردطة مرشوع ثوًَس مس خلي ثلََسي  .3

 مئة بأًف 100000 ( من اًلاهون.30ردطة مرشوع ثوًَس مس خلي ابًعاكاث املخجسدت حسة اًفلصت )ة( من املادت ) .4

 ؾرشت ب لف 10000 ثرصحي ملرشوع ثوًَس ثلََسي ذايت مصثحط ابًش حىة. .5

 مخسة ب لف 5000 مصثحط ابًش حىة.ثرصحي ملرشوع ثوًَس ثلََسي ذايت كري  .6

 زالزة ب لف 3000 ثرصحي ملرشوع ثوًَس ثلََسي احذَاظي. .7

 ؾرشت ب لف 10000 ردطة مرشوع ثوزًؽ مـَن ؾيَ يف حمافؼة بأو مسًية. .8

 بأًفان 2000 ردطة مرشوع ثوزًؽ مـَن ؾيَ يف تدلت .9

 بأًف 1000 ردطة مرشوع ثوزًؽ مـَن ؾيَ يف تدلًة. .10

مـَننن ؾيننَ يف اًضننوايح اًسننىٌَة اجلسًننست بأو مشنناًرؽ اًخعننوٍص اًـمننصاين بأو ردطننة مرشننوع ثوزًننؽ  .11

 املشاًرؽ اًس َاحِة.

 بأًف 1000
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 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 اًىِصابء والاسدامثر اخلاصمسًٍصة ثيؼمي كعاع 

 

                                                                   51 من 15 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ثوًَس/ ثوزًؽ اًىِصابء احصاءاث مٌح اًرتادِص واًخطارحي ملزاوةل وشاط – اًثاًراًحاة 

  

 هؼام مٌح ردص وثطارحي مزاوةل بأوشعة اًىِصابء وفق ال يت:ملا ُو وارد يف  ظحلاً  ٌَصدطة/اًخرصحي اًس يوي حسلاً  حيسد .16

 تسل ردطة/ثرصحي  هوع اًرتدِص بأو اًخرصحي املعَوة ٌَمرشوع

 ل.س

 .م.وًلك ل.س / مخسة ب لف 5000/ ( من اًلاهون.9حسة اًفلصت )بأ( من املادت )مس خلي  ردطة مرشوع ثوًَس ثلََسي .1

 / بأًف ًريت سورًة ًلك مِلا واط1000/ ( من اًلاهون.30ردطة مرشوع ثوًَس مس خلي ابًعاكاث املخجسدت حسة اًفلصت )ا( من املادت ) .2

وحبس ل.س/م.و / بأًفان ومخسٌلئة 2500/ ( من اًلاهون.9ثوًَس مس خلي ثلََسي حسة اًفلصت )ة( من املادت )ردطة مرشوع  .3

 /ل.س.2500بأدىن /

/ مخسٌلئة ل.س/م.و، وحبس بأدىن 500/ ( من اًلاهون.30ردطة مرشوع ثوًَس مس خلي ابًعاكاث املخجسدت حسة اًفلصت )ة( من املادت ) .4

 /ل.س.500/

/ بأًفان ومخسٌلئة ل.س /م.و، 2500/ ثوًَس ثلََسي ذايت مصثحط ابًش حىة.ثرصحي ملرشوع  .5

 /ل.س.2500وحبس بأدىن /

/ مخسٌلئة ل./م.و ، وحبس بأدىن 500/ ثرصحي ملرشوع ثوًَس ثلََسي ذايت كري مصثحط ابًش حىة. .6

 /ل.س.500/

 - ثرصحي ملرشوع ثوًَس ثلََسي احذَاظي. .7

تواكؽ ًريت سورًة ؾن لك مشرتك من اًـسد  بأو مسًية.ردطة مرشوع ثوزًؽ مـَن ؾيَ يف حمافؼة  .8

وحبس  الإحٌليل ٌَمشرتنني يف اًس ية اًساتلة.

ابًًس حة  / بأًف ًريت سورًة1000بأدىن /

 ًلأذريت.

 ردطة مرشوع ثوزًؽ مـَن ؾيَ يف تدلت .9

 ردطة مرشوع ثوزًؽ مـَن ؾيَ يف تدلًة. .10

اجلسًننست بأو مشنناًرؽ اًخعننوٍص اًـمننصاين بأو ردطننة مرشننوع ثوزًننؽ مـَننن ؾيننَ يف اًضننوايح اًسننىٌَة  .11

 املشاًرؽ اًس َاحِة.
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 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51 من 16 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

وشاء مرشوع ثوًَس -( 1منوذح رمق )  ضفحة ( 1) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  -  ظَة موافلة دلراسة اإ

  

 ( 1منوذح رمق  ) 
وشاء مرشوع ثوًَس   ظَة موافلة دلراسة اإ

 ة عَوتاملـَوماث امل

 ..........................................................................................................................: ....... ابٌَلخني اًـصتَة و الاىلكزًية الامس

 ....... :.......................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................: ....... ؾيوان امللص اًصئُيس

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًِاثف

 ..........................................................................................................................: ....... اجلوالرمق 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًفاهس

 ..........................................................................................................................: ....... اًرًبس الاًىرتوين

 .................................................................................................................................:   ًسجي اًخجاري ا اترخيورمق 

 : خباًرة /كاًزة دارت ثس َعة /دارت مصهحة / حمصاكث الاحرتاق ادلاذًل / رحيَة /مشس َة / بأدصى.  هوع احملعة امللرتحة

 ..........................................................................................................................: ....... املواكؽاملوكؽ بأو 

 ..........................................................................................................................: ....... اًخلسًٍصة )م.و( اًىِصابئَة الاس خعاؿة

 (/ رحيَة /مشس َة / بأدصى.حتسد الأهواعفِول/ كاز/ مازوث/ حفم /مزدوح ) : مطسر اًعاكة الأوًَة

وشاء احملعة  ..........................................................................................................................: ....... اًلصض من اإ

ىل: )مؤسسة اًيلي(/ اًخطسٍص/اًحَؽ اإىل مشرتك رئُسيس  اًِسف من ادلراسة احلطول ؿىل  : حصدِص هبسف اًحَؽ اإ

 : ثرصحي ابًخوًَس اذلايت / مصثحط ابًش حىة اًىِصابئَة /كري مصثحط ابًش حىة اًىِصابئَة 

 : ثرصحي ابًخوًَس الاحذَاظي  

 ..........................................................................................................................: ....... اًخارخي املخوكؽ ًحسء ثيفِش املرشوع

 ..........................................................................................................................: ....... اًخارخي املخوكؽ ًحسء اًدشلَي  اًخجاري

حٌليل اًعاكة اًىِصابئَة   :................................................................................................ م.و.س()  س يوايً  امليخجة اًخلسًٍصةاإ

 .مـَوماث ادصى ٍصاُا ضاحة اًعَة رضوًرة ةبأً

 ملسم اًعَة

ن وخس اخلمت :    : الامس واًخوكِؽ     اإ

 مديرية تنظيم قطاع الكهرباء واالستثمار الخاص –بالوزارة خاص       

 :         /         /        اًخارخي : ................................................ رمق اًعَـــة

 : ................................................ اًوػَفة : ................................................ مس خمل اًعَة

اًىِصابء وزارت ربأي
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 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                  51 من 17 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  -  ثوًَس اًىِصابء ابًوكود اًخلََسي "مـَن من كدي اًوزارت بأو تخفًوظ مهنا" مرشوع حصدِص ظَة -( 2منوذح رمق )

  

 ( 2منوذح رمق  ) 

 ثوًَس اًىِصابء ابًوكود اًخلََسي مرشوع حصدِص ظَة

 "مـَن من كدي اًوزارت بأو تخفًوظ مهنا" 
 املـَوماث املعَوتة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة اًـصتَة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة الاىلكزًية

 ..........................................................................................................................: ....... املسٍص اًـام

 ..........................................................................................................................: ....... ٌَرشنة اًشلك اًلاهوين

 ..........................................................................................................................: .......  ًرشنةهوع ا

 ..........................................................................................................................: ....... ًرشنةخًس َة ا

 ..........................................................................................................................: ....... امس املمثي اًلاهوين ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... ؾيوان امللص اًصئُيس ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًِاثف

 ..........................................................................................................................: ....... اجلوالرمق 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًفاهس

 ..........................................................................................................................: ....... اًرًبس الاًىرتوين

 ..........................................................................................................................: .......   ًسجي اًخجاري ا اترخيورمق 

    

 من ًيوة ؾيَ بأو َرشنةٌ  املسٍص اًـام ثوكِؽامس و  اًلاهوين املمثي ثوكِؽامس و 

.................... .................... 

                       

  املعَوتةحوثَة ث اً الأوراق :  املصفلاث

_______________________________________________________ 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص -توزارت اًىِصابء ذاص

 ................................................:  مسمّل اًعَة : ................................................ رمق اًعَـــة

 : ................................................ اًوػَفة : ................................................ مس خمل اًعَة

 

  اًعَة ثلسمي اترخي

  اًعَة لس خىٌلل اًرتدِص ظاًة ؿىل اًوزارت رد اترخي

  اًعَة ملسدٌساث اًرتدِص ظاًة اس خىٌلل اترخي

  اًرتدِص مٌح كصار اترخيرمق و

    :هدِجة دراسة اًعَة
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 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                  51 من 18 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  -  ثوًَس اًىِصابء ابًوكود اًخلََسي "مـَن من كدي اًوزارت بأو تخفًوظ مهنا" مرشوع حصدِص ظَة -( 2منوذح رمق )

  

 ( 2منوذح رمق  ) ًددؽ 

  اًوملئق واًثحوثَاث املصفلة تعَة اًرتدِص 

َي وثعوٍص بأي من حمعاث اًخوًَس ًخلسم ظاًة اًصدطة اذلي ُبجصمت مـَ اثفاكِة انمجة ؾن ظَة ؾصوض ًخيفِش مشاًرؽ ثوًَس اًىِصابء بأو مشاًرؽ  ثبُأ

دارهتا وجشلََِا )مو وع املادت   : الأوراق اًثحوثَة ال ثَة ؾنبأضََة بأو ضورت مطسكة  تًسزة( اإىل اًوزارت من اًلاهون بأ –9اًلامئة واإ

 ظَة املوافلة ؿىل مٌحَ اًصدطة.  -1

واملطادق ؿَهيا  )حسة احلال(اًىِصابء ًيلي اًـامة ؤسسة املاًىِصابء بأو  اًـامة ًخوًَسؤسسة املضورت ظحق الأضي ؾن الثفاكِة املربمة تٌَُ وتني   -2

 بأضوًل.

 ضورت ظحق الأضي ؾن اكفة اًوملئق واًثحوثَاث املعَوتة يف الإؿالن.  -3

 اًفٌَة: صفلاثامل  -4

 جية بأن جشمي ؿىل الأكي:و  اًحَاانث الأساس َة ملرشوع اًخوًَس .بأ  

 . هوع اًخوًَس -
 اًصئُس َة. املواضفاث اًصئُس َة ٌَخجِزياث -
  ومكَخَ اًوكود املس خزسم هوع -
 الاس خعاؿة الإحٌلًَة ٌَمرشوع -
 الاس هتالك اًيوؾي ٌَوكود. -

 3الاس هتالك املخوكؽ ٌَمَاٍ اخلام م  -

 اجملموؿاث واس خعاؿة اجملموؿة ؿسد  -

 املخوكؽ ًحسء اًخيفِش  خارخياً  -
 .ابخلسمة ٌدلدولاملخوكؽ  خارخياً  -
 املرشوع وددول اجملموؿاث ابخلسمة.اًربانمج اًزمين املخوكؽ ًخيفِش  -

ٌَمطادكة ؿَهيا من فدي اًوزارت مؽ اًلواؿس املخحـة يف  ظاًة اًرتدِص املؤرشاث اًصئُس َة ومؤرشاث الأداء واًدشلَي املـمتست من كدي .ة 

 حساهبا.

 اخملعط اًطيسويق وخمعط املوكؽ اًـام ٌَمرشوع .ح 

 ٌَمرشوع. حلصاريا عطاخمل .د 

 .اًًشاط جمال يف اخلربت .ه 

 املصفلاث املاًَة:  -5

 .املاًَة ءثَالامل .بأ  

 .مسكق مايل ثلٍصص تب دص اًرتدِص ظَة ًسع ؿىل ان ًسعّ ، اًلوامئ املاًَة ل دص زالج س يواث )ٌَمشاًرؽ اًلامئة حاًًَا( .ة 

 .ابملرشوع اخلاضة الاكذطادًة اجلسوى دراسة .ح 

 .احملاس حة ؿَََ ثمت اذلي والأساس املخحؽ احملاس يب اًيؼام .د 

 .رضوًرة ٌَخلِمي املايل ىبأدص  ماًَة تَاانث بأًة .ه 



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                  51 من 19 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  -  ثوًَس اًىِصابء ابًوكود اًخلََسي "مـَن من كدي اًوزارت بأو تخفًوظ مهنا" مرشوع حصدِص ظَة -( 2منوذح رمق )

  

 ( 2منوذح رمق  ) ًددؽ 

 :اًلاهوهَةاملصفلاث  -6

 ساري املفـول. جتاري جسي .بأ  

 .كصار اشِار اًرشنة .ة 

 املخـَلة ابلأثص اًحُيئ اخلاضة ابملرشوع املصفلاث  -7

 Environmental Impact Assessment (EIA) Study -دراسة ثلومي الأثص اًحُيئ  .بأ  

 .ادلوةل ًشؤون اًحُئةزارت موافلة و  .ة 

 . ملصدص هل هبا ووسخ من ردطِاا )داذي وذارح اًلعص(تَان ابلأوشعة اًىِصابئَة الأدصى  -8

 "اإن وخسث "  اثفاكِاث اً وًس ابًوكود  -9

 .اًيلي تلواؿس ش حىةثـِس دعي ابلً ام  -10

جصام الثفاكِاث اخلاضة جاكفة وشاظاثَ مؽ اجلِاث الأدصى ذاث  -11  اًـالكة.ثـِس دعي ابً امَ ابإ

 ثـِس دعي ًخضمن اً ام ظاًة اًصدطة مبا ورد يف اًلاهون وثـَاميثَ اًخيفِشًة والأهؼمة اخلاضة تَ. -12

 ثـِس دعي تخلسمي اكفة اًثحوثَاث اًيت ثخعَهبا الأهؼمة واًلواهني اًيافشت تخارخي ثلسمي ظَة اًرتدِص فامي خيص املرشوع. -13

ًطال دفؽ تسل دراسة. -14  اإ

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                    51من 20 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  -  من كدي اًوزارت بأو تخفًوظ مهنا" ثوًَس اًىِصابء ابًعاكاث املخجسدت"مـَن مرشوع حصدِص ظَة -( 3منوذح رمق )

  

 ( 3منوذح رمق  ) 

 ابًعاكاث املخجسدتثوًَس اًىِصابء  مرشوع حصدِص ظَة

 "مـَن من كدي اًوزارت بأو تخفًوظ مهنا" 
 املـَوماث املعَوتة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة اًـصتَة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة الاىلكزًية

 ..........................................................................................................................: ....... املسٍص اًـام

 ..........................................................................................................................: ....... ٌَرشنة اًشلك اًلاهوين

 ..........................................................................................................................: .......  ًرشنةهوع ا

 ..........................................................................................................................: ....... ًرشنةخًس َة ا

 ..........................................................................................................................: ....... امس املمثي اًلاهوين ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... ؾيوان امللص اًصئُيس ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًِاثف

 ..........................................................................................................................: ....... اجلوالرمق 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًفاهس

 ..........................................................................................................................: ....... اًرًبس الاًىرتوين

 ..........................................................................................................................: .......   ًسجي اًخجاري ا اترخيورمق 

    

 من ًيوة ؾيَ بأو َرشنةٌ  املسٍص اًـام ثوكِؽامس و  اًلاهوين املمثي ثوكِؽامس و 

.................... .................... 

                       

  املعَوتةحوثَة ث اً الأوراق :  املصفلاث

_______________________________________________________ 

 اخلاصمسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر  -توزارت اًىِصابء ذاص

 : ................................................ مسمّل اًعَة : ................................................ رمق اًعَـــة

 : ................................................ اًوػَفة : ................................................ مس خمل اًعَة

 

  اًعَة ثلسمي اترخي

  اًعَة لس خىٌلل اًرتدِص ظاًة ؿىل اًوزارت رد اترخي

  اًعَة ملسدٌساث اًرتدِص ظاًة اس خىٌلل اترخي

  اًرتدِص مٌح كصار اترخيرمق و

 

 هدِجة دراسة اًعَة:
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Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                    51من 21 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  -  من كدي اًوزارت بأو تخفًوظ مهنا" ثوًَس اًىِصابء ابًعاكاث املخجسدت"مـَن مرشوع حصدِص ظَة -( 3منوذح رمق )

  

 ( 3منوذح رمق  ) ًددؽ 

  اًوملئق واًثحوثَاث املصفلة تعَة اًرتدِص 

تًسزة بأ من اًلاهون( اإىل اًوزارت -30املادت وفق )ًخلسم ظاًة اًصدطة اذلي ُبجصمت مـَ اثفاكِة انمجة ؾن ظَة ؾصوض ًخيفِش مشاًرؽ ثوًَس اًىِصابء 

 الأوراق اًثحوثَة ال ثَة: بأضََة بأو ضورت مطسكة ؾن

 ظَة املوافلة ؿىل مٌحَ اًصدطة. -1

بأو رشنة وِصابء احملافؼة املـيَة واملطادق  ضورت ظحق الأضي ؾن الثفاكِة املربمة تٌَُ وتني مؤسسة اًخوًَس بأو مؤسسة اًيلي بأو مؤسسة اًخوزًؽ  -2

 ؿَهيا بأضولً.

 ضورت ظحق الأضي ؾن اكفة اًوملئق واًثحوثَاث املعَوتة يف الإؿالن. -3

 اًفٌَة: صفلاثامل  -4

 جية بأن جشمي ؿىل الأكي:و  اًخوًَساًحَاانث الأساس َة ملرشوع  .بأ  

 .هوع اًخوًَس  -
 املواضفاث اًصئُس َة ٌَخجِزياث اًصئُس َة. -
 مطسر اًعاكة.  -
 .الاس خعاؿة الإحٌلًَة ٌَمرشوع -
 .3الاس هتالك املخوكؽ ٌَمَاٍ اخلام م -

 .اجملموؿاث واس خعاؿة اجملموؿة ؿسد  -

 .املخوكؽ ًحسء اًخيفِش  خارخياً  -
 .ابخلسمةدلدول ٌاملخوكؽ  خارخياً  -
 اًربانمج اًزمين املخوكؽ ًخيفِش املرشوع وددول اجملموؿاث ابخلسمة. -

 ٌَمطادكة ؿَهيا من فدي اًوزارت مؽ اًلواؿس املخحـة يف حساهبا. ،ظاًة اًرتدِص مؤرشاث الأداء واًدشلَي املـمتست من كدي .ة 

 وخمعط املوكؽ اًـام ٌَمرشوع ثوزع ٍلوؿاث اًخوًَس مضن املوكؽعط خم .ح 

 .اًًشاط جمال يف اخلربت .د 

 املصفلاث املاًَة:  -5

 .املاًَة ءثَالامل .بأ  

 .مسكق مايل ثلٍصص تب دص اًرتدِص ظَة ًسع ؿىل ان ًسعّ ، اًلوامئ املاًَة ل دص زالج س يواث )ٌَمشاًرؽ اًلامئة حاًًَا( .ة 

 .ابملرشوع اخلاضة الاكذطادًة اجلسوى دراسة .ح 

 .احملاس حة ؿَََ ثمت اذلي والأساس املخحؽ احملاس يب اًيؼام .د 

 .رضوًرة ٌَخلِمي املايل ىبأدص  ماًَة تَاانث بأًة .ه 

 :اًلاهوهَةاملصفلاث  -6

 ساري املفـول. جتاري جسي .بأ  

 .كصار اشِار اًرشنة .ة 



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                    51من 22 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  -  من كدي اًوزارت بأو تخفًوظ مهنا" ثوًَس اًىِصابء ابًعاكاث املخجسدت"مـَن مرشوع حصدِص ظَة -( 3منوذح رمق )

  

  ( 3منوذح رمق  ) ًددؽ 

 املخـَلة ابلأثص اًحُيئ اخلاضة ابملرشوع املصفلاث -7

 Environmental Impact Assessment (EIA) Study -دراسة ثلومي الأثص اًحُيئ  .بأ  

 .زارت ادلوةل ًشؤون اًحُئةموافلة و  .ة 

 . ملصدص هل هبا ووسخ من ردطِاا )داذي وذارح اًلعص(تَان ابلأوشعة اًىِصابئَة الأدصى  -8

 .ثـِس دعي ابً امَ تلواؿس ش حىة اًيلي بأو كواؿس ش حىة اًخوزًؽ حسة احلال  -9

جصام الثفاكِاث اخلاضة جاكفة وشاظاثَ مؽ  -10  اجلِاث الأدصى ذاث اًـالكة.ثـِس دعي ابً امَ ابإ

 ثـِس دعي ًخضمن اً ام ظاًة اًصدطة مبا ورد يف اًلاهون وثـَاميثَ اًخيفِشًة والأهؼمة اخلاضة تَ. -11

 ثـِس دعي تخلسمي اكفة اًثحوثَاث اًيت ثخعَهبا الأهؼمة واًلواهني اًيافشت تخارخي ثلسمي ظَة اًرتدِص فامي خيص املرشوع. -12

ًطال دفؽ تسل دراسة. -13  اإ

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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Ministry of Electricity 

Directorate  of 
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 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51 من 23 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – كاتي ٌَصتط ثش حىة اًيلي" –)م.و( وما فوق  50"ابس خعاؿة  مس خلي ًخوًَس اًىِصابء ابًوكود اًخلََسي مرشوع حصدِص ظَة -( 4)منوذح رمق 

  

 ( 4منوذح رمق  ) 

 خوًَس اًىِصابء ابًوكود اًخلََسيمس خلي ً  مرشوع حصدِص ظَة

 "ثش حىة اًيليمصثحط  –وما فوق  (م.و) 50ابس خعاؿة " 
 املـَوماث املعَوتة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة اًـصتَة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة الاىلكزًية

 ..........................................................................................................................: ....... املسٍص اًـام

 ..........................................................................................................................: ....... ٌَرشنة اًشلك اًلاهوين

 ..........................................................................................................................: .......  ًرشنةهوع ا

 ..........................................................................................................................: ....... ًرشنةخًس َة ا

 ..........................................................................................................................: ....... امس املمثي اًلاهوين ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... ؾيوان امللص اًصئُيس ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًِاثف

 ..........................................................................................................................: ....... اجلوالرمق 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًفاهس

 ..........................................................................................................................: ....... اًرًبس الاًىرتوين

 ..........................................................................................................................: .......   ًسجي اًخجاري ا اترخيورمق 

    

 من ًيوة ؾيَ بأو َرشنةٌ  املسٍص اًـام ثوكِؽامس و  اًلاهوين املمثي ثوكِؽامس و 

.................... .................... 

                       

  املعَوتةحوثَة ث اً الأوراق :  املصفلاث

_______________________________________________________ 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص -توزارت اًىِصابء ذاص

 ................................................:  مسمّل اًعَة : ................................................ رمق اًعَـــة

 : ................................................ اًوػَفة : ................................................ مس خمل اًعَة

 

  اًعَة ثلسمي اترخي

  اًعَة لس خىٌلل اًرتدِص ظاًة ؿىل اًوزارت رد اترخي

  اًعَة ملسدٌساث اًرتدِص ظاًة اس خىٌلل اترخي

  اًرتدِص مٌح كصار اترخيرمق و

 

 هدِجة دراسة اًعَة:



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51 من 24 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – كاتي ٌَصتط ثش حىة اًيلي" –)م.و( وما فوق  50"ابس خعاؿة  مس خلي ًخوًَس اًىِصابء ابًوكود اًخلََسي مرشوع حصدِص ظَة -( 4)منوذح رمق 

  

 ( 4منوذح رمق  ) ًددؽ                   اًوملئق واًثحوثَاث املصفلة تعَة اًرتدِص

كامة مشاًرؽ اًخوًَس املس خلةل تلصض  ًخق ثلشًة مشرتنني و/بأو  ملؤسسة اًيلي يف حال رقحهتا ابًرشاءتَـِا دم ظاًة اًصدطة من املسدمثٍصن اًصاقحني ابإ

  ة من اًلاهون( اإىل اًوزارت ابلأوراق اًثحوثَة ال ثَة: –9)مو وع املادت   ؿرب ش حىة اًيلي رئُسني و/بأو ًلصض اًخطسٍص

 ظَة املوافلة ؿىل مٌحَ اًصدطة.  -1

ؿساد دراسة احملعة.مطسكة ضورت  -2  ؾن موافلة اًوزارت ؿىل اإ

 مؤسسة اًيلي الأوًَة ؿىل اًصتط ثش حىة اًيلي وهلي مكَاث اًىِصابء امليخجة اإىل مشرتنني رئُس َني/ ثطسٍص.موافلة  -3

 ". اإن وخسثوسزة ؾن اًـلود املربمة بأو الثفاق الأويل مؽ اجلِاث اًشاًرة ٌَىِصابء )مؤسسة اًيلي/مشرتنني رئُس َني/ ثطسٍص( "  -4

 اًفٌَة: صفلاثامل -5

 جية بأن جشمي ؿىل الأكي:و  ملرشوع اًخوًَساًحَاانث الأساس َة  .بأ  

 .هوع اًخوًَس  -
 املواضفاث اًصئُس َة ٌَخجِزياث اًصئُس َة. -
  ومكَخَ اًوكود املس خزسم هوع -
 الاس خعاؿة الإحٌلًَة ٌَمرشوع -
 الاس هتالك اًيوؾي ٌَوكود. -

 3الاس هتالك املخوكؽ ٌَمَاٍ اخلام م  -

 اجملموؿاث واس خعاؿة اجملموؿة ؿسد  -

 .املخوكؽ ًحسء اًخيفِش  خارخياً   -
 .املخوكؽ ًحسء ادلدول ابخلسمة خارخياً  -
 اًربانمج اًزمين املخوكؽ ًخيفِش املرشوع وددول اجملموؿاث ابخلسمة. -

ٌَمطادكة ؿَهيا من فدي اًوزارت مؽ اًلواؿس املخحـة يف  ظاًة اًرتدِص املؤرشاث اًصئُس َة ومؤرشاث الأداء واًدشلَي املـمتست من كدي .ة 

 حساهبا.

 .اخملعط اًطيسويق وخمعط املوكؽ اًـام ٌَمرشوع .ح 

 ٌَمرشوع. حلصاريا عطاخمل .د 

 .(ؾيس اًعَة ضََةالأ وملئق )ثربز اً يف اس خزساهما حلَ ًثخت ما بأو مَىِهتا س يس من وضورت اًًشاط ؿَهيا س َلام اًيت لأرضا وضف .بأ  

 .تَاانث ووملئق بأضََة() اًًشاط جمال يف اخلربت  .ه 

 املصفلاث املاًَة: -6

 .املاًَة ءثَالامل .بأ  

 .مسكق مايل ثلٍصص تب دص اًرتدِص ظَة ًسع ؿىل ان ًسعّ ، اًلوامئ املاًَة ل دص زالج س يواث )ٌَمشاًرؽ اًلامئة حاًًَا( .ة 

 .ابملرشوع اخلاضة الاكذطادًة اجلسوى دراسة .ح 

 .احملاس حة ؿَََ ثمت اذلي والأساس املخحؽ احملاس يب اًيؼام .د 

 .املايل رضوًرة ٌَخلِمي ىبأدص  ماًَة تَاانث بأًة .ه 



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51 من 25 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – كاتي ٌَصتط ثش حىة اًيلي" –)م.و( وما فوق  50"ابس خعاؿة  مس خلي ًخوًَس اًىِصابء ابًوكود اًخلََسي مرشوع حصدِص ظَة -( 4)منوذح رمق 

  

 ( 4منوذح رمق  ) ًددؽ 

 :اًلاهوهَةاملصفلاث   -7

 ساري املفـول. جتاري جسي .بأ  

 .كصار اشِار اًرشنة .ة 

 املخـَلة ابلأثص اًحُيئ اخلاضة ابملرشوع املصفلاث -8

 Environmental Impact Assessment (EIA) Study -دراسة ثلومي الأثص اًحُيئ  .بأ  

 .زارت ادلوةل ًشؤون اًحُئةموافلة و  .ة 

 . ملصدص هل هبا ووسخ من ردطِاا )داذي وذارح اًلعص(ابلأوشعة اًىِصابئَة الأدصىتَان   -9

 "اإن وخسث "  اثفاكِاث اً وًس ابًوكود  -10

 ثـِس دعي ابلً ام تلواؿس ش حىة اًيلي. -11

جصام الثفاكِاث اخلاضة جاكفة وشاظاثَ مؽ اجلِاث الأدصى ذاث اًـالكة. -12  ثـِس دعي ابً امَ ابإ

 اً ام ظاًة اًصدطة مبا ورد يف اًلاهون وثـَاميثَ اًخيفِشًة والأهؼمة اخلاضة تَ.ثـِس دعي ًخضمن  -13

 ثـِس دعي تخلسمي اكفة اًثحوثَاث اًيت ثخعَهبا الأهؼمة واًلواهني اًيافشت تخارخي ثلسمي ظَة اًرتدِص فامي خيص املرشوع. -14

ًطال دفؽ تسل دراسة. -15  اإ

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51 من 26 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – كري مصثحط ثش حىة اًيلي" –م.و( وما فوق ) 50"ابس خعاؿة  مس خلي ًخوًَس اًىِصابء ابًوكود اًخلََسي مرشوع حصدِص ظَة -( 5)منوذح رمق 

  

 ( 5منوذح رمق  ) 

 خوًَس اًىِصابء ابًوكود اًخلََسيمس خلي ً  مرشوع حصدِص ظَة

 "كري مصثحط ثش حىة اًيلي –)م.و( وما فوق  50ابس خعاؿة " 
 املـَوماث املعَوتة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة اًـصتَة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة الاىلكزًية

 ..........................................................................................................................: ....... املسٍص اًـام

 ..........................................................................................................................: ....... ٌَرشنة اًشلك اًلاهوين

 ..........................................................................................................................: .......  ًرشنةهوع ا

 ..........................................................................................................................: ....... ًرشنةخًس َة ا

 ..........................................................................................................................: ....... امس املمثي اًلاهوين ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... ؾيوان امللص اًصئُيس ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًِاثف

 ..........................................................................................................................: ....... اجلوالرمق 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًفاهس

 ..........................................................................................................................: ....... اًرًبس الاًىرتوين

 ..........................................................................................................................: .......   ًسجي اًخجاري ا اترخيورمق 

    

 ؾيَمن ًيوة  بأو َرشنةٌ  املسٍص اًـام ثوكِؽامس و  اًلاهوين املمثي ثوكِؽامس و 

.................... .................... 

                       

  املعَوتةحوثَة ث اً الأوراق :  املصفلاث

_______________________________________________________ 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص -توزارت اًىِصابء ذاص

 : ................................................ مسمّل اًعَة ................................................:  رمق اًعَـــة

 : ................................................ اًوػَفة : ................................................ مس خمل اًعَة

 

  اًعَة ثلسمي اترخي

  اًعَة لس خىٌلل اًرتدِص ظاًة ؿىل اًوزارت رد اترخي

  اًعَة ملسدٌساث اًرتدِص ظاًة اس خىٌلل اترخي

  اًرتدِص مٌح كصار اترخيرمق و

 

 هدِجة دراسة اًعَة:



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51 من 27 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – كري مصثحط ثش حىة اًيلي" –م.و( وما فوق ) 50"ابس خعاؿة  مس خلي ًخوًَس اًىِصابء ابًوكود اًخلََسي مرشوع حصدِص ظَة -( 5)منوذح رمق 

  

 ( 5منوذح رمق  ) ًددؽ 

  اًوملئق واًثحوثَاث املصفلة تعَة اًرتدِص 

كامة مشاًرؽ اًخوًَس املس خلةل  ة من اًلاهون( اإىل –9)مو وع املادت  دون الارثحاط مؽ ش حىة اًيلي ًخلسم ظاًة اًصدطة من املسدمثٍصن اًصاقحني ابإ

 اًوزارت ابلأوراق اًثحوثَة ال ثَة:

 ظَة املوافلة ؿىل مٌحَ اًصدطة. -1

ؿساد دراسة احملعة. -2  ضورت ؾن موافلة اًوزارت ؿىل اإ

 ."اإن وخسث" وسزة ؾن اًـلود املربمة بأو الثفاق الأويل مؽ اجلِاث اًشاًرة ٌَىِصابء  -3

 اًفٌَة: صفلاثامل -4

 جية بأن جشمي ؿىل الأكي:و  اًحَاانث الأساس َة ملرشوع اًخوًَس .بأ  

 .هوع اًخوًَس  -
 املواضفاث اًصئُس َة ٌَخجِزياث اًصئُس َة. -
  ومكَخَ اًوكود املس خزسم هوع -
 ٌَمرشوعالاس خعاؿة الإحٌلًَة  -
 الاس هتالك اًيوؾي ٌَوكود. -

 3الاس هتالك املخوكؽ ٌَمَاٍ اخلام م  -

 اجملموؿاث واس خعاؿة اجملموؿة ؿسد  -

 .املخوكؽ ًحسء اًخيفِش  خارخياً   -
 .املخوكؽ ًحسء ادلدول ابخلسمة خارخياً  -
 اًربانمج اًزمين املخوكؽ ًخيفِش املرشوع وددول اجملموؿاث ابخلسمة. -

 ٌَمطادكة ؿَهيا من فدي اًوزارت مؽ اًلواؿس املخحـة يف حساهبا. ظاًة اًرتدِص، املـمتست من كدي مؤرشاث الأداء واًدشلَي .ة 

 .اخملعط اًطيسويق وخمعط املوكؽ اًـام ٌَمرشوع .ح 

 ٌَمرشوع. حلصاريا عطاخمل .د 

 .(ؾيس اًعَة ضََةالأ وملئق )ثربز اً يف اس خزساهما حلَ ًثخت ما بأو مَىِهتا س يس من وضورت اًًشاط ؿَهيا س َلام اًيت لأرضا وضف .ة 

 .تَاانث ووملئق بأضََة() اًًشاط جمال يف اخلربت  .ه 

 املصفلاث املاًَة: -5

 .ابملرشوع اخلاضة الاكذطادًة اجلسوى دراسة .بأ  
  .اًَةامل زحوثَاث املالءت .ة 

 :اًلاهوهَةاملصفلاث   -6

 ساري املفـول. جتاري جسي .بأ  

 .كصار اشِار اًرشنة .ة 



Syrian Arab Republic 
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Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51 من 28 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – كري مصثحط ثش حىة اًيلي" –م.و( وما فوق ) 50"ابس خعاؿة  مس خلي ًخوًَس اًىِصابء ابًوكود اًخلََسي مرشوع حصدِص ظَة -( 5)منوذح رمق 

  

 ( 5منوذح رمق  ) ًددؽ 

 املخـَلة ابلأثص اًحُيئ اخلاضة ابملرشوع املصفلاث -7

 Environmental Impact Assessment (EIA) Study -دراسة ثلومي الأثص اًحُيئ  .ح 

 .زارت ادلوةل ًشؤون اًحُئةموافلة و  .د 

 . ملصدص هل هبا ووسخ من ردطِاا )داذي وذارح اًلعص(تَان ابلأوشعة اًىِصابئَة الأدصى  -8

 "اإن وخسث "  اثفاكِاث اً وًس ابًوكود  -9

جصام الثفاكِاث اخلاضة جاكفة وشاظاثَ مؽ اجلِاث الأدصى ذاث اًـالكة. -10  ثـِس دعي ابً امَ ابإ

 ثـِس دعي ًخضمن اً ام ظاًة اًصدطة مبا ورد يف اًلاهون وثـَاميثَ اًخيفِشًة والأهؼمة اخلاضة تَ. -11

 فشت تخارخي ثلسمي ظَة اًرتدِص فامي خيص املرشوع.ثـِس دعي تخلسمي اكفة اًثحوثَاث اًيت ثخعَهبا الأهؼمة واًلواهني اًيا -12

ًطال دفؽ تسل دراسة. -13  اإ

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 والاسدامثر اخلاصمسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء 

 

                                                                    51من 29 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – كري مصثحط ثش حىة اًيلي بأو اًخوزًؽ" –)م.و( 50"ابس خعاؿة دون اًن  اًخلََسيمس خلي ًخوًَس اًىِصابء ابًوكود  مرشوع حصدِص ظَة -( 6منوذح رمق )

  

 ( 6منوذح رمق  ) 

 خوًَس اًىِصابء ابًوكود اًخلََسيمس خلي ً  مرشوع حصدِص ظَة

 "كري مصثحط ثش حىة اًيلي بأو اًخوزًؽ –)م.و( 50ابس خعاؿة دون اًن " 
 املـَوماث املعَوتة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة اًـصتَة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة الاىلكزًية

 ..........................................................................................................................: ....... املسٍص اًـام

 ..........................................................................................................................: ....... ٌَرشنة اًشلك اًلاهوين

 ..........................................................................................................................: .......  ًرشنةهوع ا

 ..........................................................................................................................: ....... ًرشنةخًس َة ا

 ..........................................................................................................................: ....... امس املمثي اًلاهوين ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... ؾيوان امللص اًصئُيس ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًِاثف

 ..........................................................................................................................: ....... اجلوالرمق 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًفاهس

 ..........................................................................................................................: ....... اًرًبس الاًىرتوين

 ..........................................................................................................................: .......   ًسجي اًخجاري ا اترخيورمق 

    

 من ًيوة ؾيَ بأو َرشنةٌ  املسٍص اًـام ثوكِؽامس و  اًلاهوين املمثي ثوكِؽامس و 

.................... .................... 

                       

  املعَوتةحوثَة ث اً الأوراق :  املصفلاث

_______________________________________________________ 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص -توزارت اًىِصابء ذاص

 ................................................:  مسمّل اًعَة : ................................................ رمق اًعَـــة

 : ................................................ اًوػَفة : ................................................ مس خمل اًعَة

 

  اًعَة ثلسمي اترخي

  اًعَة لس خىٌلل اًرتدِص ظاًة ؿىل اًوزارت رد اترخي

  اًعَة ملسدٌساث اًرتدِص ظاًة اس خىٌلل اترخي

  اًرتدِص مٌح كصار اترخيرمق و

 

 هدِجة دراسة اًعَة:



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 والاسدامثر اخلاصمسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء 

 

                                                                    51من 30 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – كري مصثحط ثش حىة اًيلي بأو اًخوزًؽ" –)م.و( 50"ابس خعاؿة دون اًن  اًخلََسيمس خلي ًخوًَس اًىِصابء ابًوكود  مرشوع حصدِص ظَة -( 6منوذح رمق )

  

 ( 6منوذح رمق  ) ًددؽ 

 اًوملئق واًثحوثَاث املصفلة تعَة اًرتدِص 

كامة مشاًرؽ اًخوًَس املس خلةل  ة من –9)مو وع املادت  دون الارثحاط مؽ ش حىة اًيلي  بأو اًخوزًؽ ًخلسم ظاًة اًصدطة من املسدمثٍصن اًصاقحني ابإ

 اًلاهون( اإىل اًوزارت ابلأوراق اًثحوثَة ال ثَة:

 ظَة املوافلة ؿىل مٌحَ اًصدطة. -1

ؿساد دراسة احملعة. -2  ضورت ؾن موافلة اًوزارت ؿىل اإ

 . "وخسث اإن" وسزة ؾن اًـلود املربمة بأو الثفاق الأويل مؽ اجلِاث اًشاًرة ٌَىِصابء -3

 اًفٌَة: صفلاثامل -4

 جية بأن جشمي ؿىل الأكي:و  اًحَاانث الأساس َة ملرشوع اًخوًَس .بأ  

 .هوع اًخوًَس  -
 املواضفاث اًصئُس َة ٌَخجِزياث اًصئُس َة. -
  ومكَخَ اًوكود املس خزسم هوع -
 الاس خعاؿة الإحٌلًَة ٌَمرشوع -
 الاس هتالك اًيوؾي ٌَوكود. -

 3الاس هتالك املخوكؽ ٌَمَاٍ اخلام م  -

 اجملموؿاث واس خعاؿة اجملموؿة ؿسد  -

 .املخوكؽ ًحسء اًخيفِش  خارخياً   -
 .املخوكؽ ًحسء ادلدول ابخلسمة خارخياً  -
 اًربانمج اًزمين املخوكؽ ًخيفِش املرشوع وددول اجملموؿاث ابخلسمة. -

 ٌَمطادكة ؿَهيا من فدي اًوزارت مؽ اًلواؿس املخحـة يف حساهبا. ظاًة اًرتدِص، مؤرشاث الأداء واًدشلَي املـمتست من كدي .ة 

 .اخملعط اًطيسويق وخمعط املوكؽ اًـام ٌَمرشوع .ح 

 ٌَمرشوع. حلصاريا عطاخمل .د 

 .(ؾيس اًعَة ضََةالأ وملئق )ثربز اً يف اس خزساهما حلَ ًثخت ما بأو مَىِهتا س يس من وضورت اًًشاط ؿَهيا س َلام اًيت لأرضا وضف .ح 

 .تَاانث ووملئق بأضََة() اًًشاط جمال يف اخلربت  .ه 

 املصفلاث املاًَة: -5

 .ابملرشوع اخلاضة الاكذطادًة اجلسوى دراسة .بأ  
 زحوثَاث املالءت املاًَة. .ة 

 :اًلاهوهَةاملصفلاث   -6

 ساري املفـول. جتاري جسي .بأ  

 .كصار اشِار اًرشنة .ة 



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 والاسدامثر اخلاصمسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء 

 

                                                                    51من 31 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – كري مصثحط ثش حىة اًيلي بأو اًخوزًؽ" –)م.و( 50"ابس خعاؿة دون اًن  اًخلََسيمس خلي ًخوًَس اًىِصابء ابًوكود  مرشوع حصدِص ظَة -( 6منوذح رمق )

  

 (  6منوذح رمق  ) ًددؽ 

 املخـَلة ابلأثص اًحُيئ اخلاضة ابملرشوع املصفلاث -7

 Environmental Impact Assessment (EIA) Study -دراسة ثلومي الأثص اًحُيئ  .بأ  

 .زارت ادلوةل ًشؤون اًحُئةموافلة و  .ة 

 . ملصدص هل هبا ووسخ من ردطِاا )داذي وذارح اًلعص(تَان ابلأوشعة اًىِصابئَة الأدصى  -8

 "اإن وخسث "  اثفاكِاث اً وًس ابًوكود  -9

جصام  -10  الثفاكِاث اخلاضة جاكفة وشاظاثَ مؽ اجلِاث الأدصى ذاث اًـالكة.ثـِس دعي ابً امَ ابإ

 ثـِس دعي ًخضمن اً ام ظاًة اًصدطة مبا ورد يف اًلاهون وثـَاميثَ اًخيفِشًة والأهؼمة اخلاضة تَ. -11

 الأهؼمة واًلواهني اًيافشت تخارخي ثلسمي ظَة اًرتدِص فامي خيص املرشوع. ثـِس دعي تخلسمي اكفة اًثحوثَاث اًيت ثخعَهبا -12

ًطال دفؽ تسل دراسة. -13  اإ

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51من 32 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – خوًَس اًىِصابء ابًعاكاث املخجسدت "مصثحط ثش حىة اًيلي بأو ثش حىة اًخوزًؽ"مس خلي ً  مرشوع حصدِص ظَة -( 7منوذح رمق )

  

 ( 7منوذح رمق  ) 

 ابًعاكاث املخجسدتخوًَس اًىِصابء مس خلي ً  مرشوع حصدِص ظَة

 "بأو ثش حىة اًخوزًؽ ثش حىة اًيليمصثحط " 
 املـَوماث املعَوتة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة اًـصتَة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة الاىلكزًية

 ..........................................................................................................................: ....... املسٍص اًـام

 ..........................................................................................................................: ....... ٌَرشنة اًشلك اًلاهوين

 ..........................................................................................................................: .......  ًرشنةهوع ا

 ..........................................................................................................................: ....... ًرشنةخًس َة ا

 ..........................................................................................................................: ....... امس املمثي اًلاهوين ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... ؾيوان امللص اًصئُيس ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًِاثف

 ..........................................................................................................................: ....... اجلوالرمق 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًفاهس

 ..........................................................................................................................: ....... اًرًبس الاًىرتوين

 ..........................................................................................................................: .......   ًسجي اًخجاري ا اترخيورمق 

    

 من ًيوة ؾيَ بأو َرشنةٌ  املسٍص اًـام ثوكِؽامس و  اًلاهوين املمثي ثوكِؽامس و 

.................... .................... 

                       

  املعَوتةحوثَة ث اً الأوراق :  املصفلاث

_______________________________________________________ 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص -توزارت اًىِصابء ذاص

 ................................................:  مسمّل اًعَة : ................................................ رمق اًعَـــة

 : ................................................ اًوػَفة : ................................................ مس خمل اًعَة

 

  اًعَة ثلسمي اترخي

  اًعَة لس خىٌلل اًرتدِص ظاًة ؿىل اًوزارت رد اترخي

  اًعَة ملسدٌساث اًرتدِص ظاًة اس خىٌلل اترخي

  اًرتدِص مٌح كصار اترخيرمق و

 

 هدِجة دراسة اًعَة:



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51من 33 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – خوًَس اًىِصابء ابًعاكاث املخجسدت "مصثحط ثش حىة اًيلي بأو ثش حىة اًخوزًؽ"مس خلي ً  مرشوع حصدِص ظَة -( 7منوذح رمق )

  

 ( 7منوذح رمق  ) ًددؽ                      اًوملئق واًثحوثَاث املصفلة تعَة اًرتدِص

تًسزة بأضََة بأو ضورت من اًلاهون( اإىل اًوزارت  ة-30املادت وفق )ًخيفِش مشاًرؽ ثوًَس اًىِصابء  من اًصاقحني من املسدمثٍصنًخلسم ظاًة اًصدطة 

 الأوراق اًثحوثَة ال ثَة: مطسكة ؾن

 ظَة املوافلة ؿىل مٌحَ اًصدطة. -1

 ./اًخوزًؽ حسة احلالؿىل الارثحاط ثش حىة اًيلي/اًخوزًؽ موافلة مؤسسة اًيلي  -2

 .  شاًرة ٌَىِصابءؿىل هلي مكَاث اًىِصابء امليخجة اإىل اجلِاث اً  /اًخوزًؽموافلة مؤسسة اًيلي -3

 "اإن وخسثؾن الثفاكِاث املربمة او الثفاكاث الأوًَة مؽ اجلِاث اًشاًرة ٌَىِصابء " ضورت  -4

 اًفٌَة: صفلاثامل -5

 جية بأن جشمي ؿىل الأكي:و  اًحَاانث الأساس َة ملرشوع اًخوًَس .بأ  

 .هوع اًخوًَس  -
 املواضفاث اًصئُس َة ٌَخجِزياث اًصئُس َة. -
 مطسر اًعاكة.  -
 .الإحٌلًَة ٌَمرشوعالاس خعاؿة  -
 .3الاس هتالك املخوكؽ ٌَمَاٍ اخلام م -

 .اجملموؿاث واس خعاؿة اجملموؿة ؿسد  -

 .املخوكؽ ًحسء اًخيفِش  خارخياً  -
 .دلدول ابخلسمةٌاملخوكؽ  خارخياً  -
 اًربانمج اًزمين املخوكؽ ًخيفِش املرشوع وددول اجملموؿاث ابخلسمة. -

 ٌَمطادكة ؿَهيا من فدي اًوزارت مؽ اًلواؿس املخحـة يف حساهبا. ظاًة اًرتدِص، مؤرشاث الأداء واًدشلَي املـمتست من كدي .ة 

 وخمعط املوكؽ اًـام ٌَمرشوع ثوزع ٍلوؿاث اًخوًَس مضن املوكؽعط خم .ح 

 .اًًشاط جمال يف اخلربت .د 

 املصفلاث املاًَة:  -6

 .املاًَة ءتالامل .بأ  

 .مسكق مايل ثلٍصص تب دص اًرتدِص ظَة ًسع ؿىل ان ًسعّ ، اًلوامئ املاًَة ل دص زالج س يواث )ٌَمشاًرؽ اًلامئة حاًًَا( .ة 

 .املصنز اًوظين ًححوج اًعاكة  كدي من واملـمتست ابملرشوع اخلاضة الاكذطادًة اجلسوى دراسة .ح 

 .احملاس حة ؿَََ ثمت اذلي والأساس املخحؽ احملاس يب اًيؼام .د 

 .رضوًرة ٌَخلِمي املايل ىبأدص  ماًَة تَاانث بأًة .ه 

 :اًلاهوهَةاملصفلاث  -7

 ساري املفـول. جتاري جسي .بأ  

 .كصار اشِار اًرشنة .ة 



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51من 34 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – خوًَس اًىِصابء ابًعاكاث املخجسدت "مصثحط ثش حىة اًيلي بأو ثش حىة اًخوزًؽ"مس خلي ً  مرشوع حصدِص ظَة -( 7منوذح رمق )

  

  ( 7منوذح رمق  ) ًددؽ 

 املخـَلة ابلأثص اًحُيئ اخلاضة ابملرشوع املصفلاث -8

 Environmental Impact Assessment (EIA) Study -دراسة ثلومي الأثص اًحُيئ  .بأ  

 .زارت ادلوةل ًشؤون اًحُئةموافلة و  .ة 

 . ملصدص هل هبا ووسخ من ردطِاا )داذي وذارح اًلعص(الأدصىتَان ابلأوشعة اًىِصابئَة   -9

 .ثـِس دعي ابً امَ تلواؿس ش حىة اًيلي بأو كواؿس ش حىة اًخوزًؽ حسة احلال  -10

جصام الثفاكِاث اخلاضة جاكفة وشاظاثَ مؽ اجلِاث الأدصى ذاث اًـالكة. -11  ثـِس دعي ابً امَ ابإ

 اًلاهون وثـَاميثَ اًخيفِشًة والأهؼمة اخلاضة تَ. ثـِس دعي ًخضمن اً ام ظاًة اًصدطة مبا ورد يف -12

 ثـِس دعي تخلسمي اكفة اًثحوثَاث اًيت ثخعَهبا الأهؼمة واًلواهني اًيافشت تخارخي ثلسمي ظَة اًرتدِص فامي خيص املرشوع. -13

ًطال دفؽ تسل دراسة. -14  اإ

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 والاسدامثر اخلاصمسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء 

 

                                                     ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :           51 من 35 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

  "2011ًـام  16202خوًَس اًىِصابء ابًعاكاث املخجسدت  "مصثحط ثش حىة اًخوزًؽ وخيضؽ ًيؼام بأسـار اًىِصابء اًطادر ابًلصار ً مس خلي ملسدمثص  مرشوع حصدِص ظَة -( 8منوذح رمق )

  

 ( 8منوذح رمق  )  

  ابًعاكاث املخجسدتخوًَس اًىِصابء مس خلي ً ملسدمثص  رشوعم  حصدِص ظَة

 )بأسـار رشاء جشجَـَة("2011ًـام  16202مصثحط ثش حىة اًخوزًؽ وخيضؽ ًيؼام بأسـار اًىِصابء اًطادر ابًلصار " 
              املـَوماث املعَوتة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة اًـصتَة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة الاىلكزًية

 ..........................................................................................................................: ....... املسٍص اًـام

 ..........................................................................................................................: ....... ٌَرشنة اًشلك اًلاهوين

 ..........................................................................................................................: .......  ًرشنةهوع ا

 ..........................................................................................................................: ....... ًرشنةخًس َة ا

 ..........................................................................................................................: ....... امس املمثي اًلاهوين ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... ؾيوان امللص اًصئُيس ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًِاثف

 ..........................................................................................................................: ....... اجلوالرمق 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًفاهس

 ..........................................................................................................................: ....... اًرًبس الاًىرتوين

 ..........................................................................................................................: .......   ًسجي اًخجاري ا اترخيورمق 

    

 من ًيوة ؾيَ بأو َرشنةٌ  املسٍص اًـام ثوكِؽامس و  اًلاهوين املمثي ثوكِؽامس و 

.................... .................... 

  

 املعَوتة حوثَة ث اً : الأوراق  املصفلاث 

_______________________________________________________ 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص -توزارت اًىِصابء ذاص

 ................................................:  مسمّل اًعَة : ................................................ رمق اًعَـــة

 : ................................................ اًوػَفة : ................................................ مس خمل اًعَة

 

  اًعَة ثلسمي اترخي

  اًعَة لس خىٌلل اًرتدِص ظاًة ؿىل اًوزارت رد اترخي

  اًعَة ملسدٌساث اًرتدِص ظاًة اس خىٌلل اترخي

  اًرتدِص مٌح كصار اترخيرمق و

 

 هدِجة دراسة اًعَة:



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 والاسدامثر اخلاصمسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء 

 

                                                     ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :           51 من 36 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

  "2011ًـام  16202خوًَس اًىِصابء ابًعاكاث املخجسدت  "مصثحط ثش حىة اًخوزًؽ وخيضؽ ًيؼام بأسـار اًىِصابء اًطادر ابًلصار ً مس خلي ملسدمثص  مرشوع حصدِص ظَة -( 8منوذح رمق )

  

 ( 8منوذح رمق  ) ًددؽ                          اًوملئق واًثحوثَاث املصفلة تعَة اًرتدِص

تًسزة بأضََة بأو ضورت مطسكة من اًلاهون( اإىل اًوزارت  ة-30 املادتوفق )ًخيفِش مشاًرؽ ثوًَس اًىِصابء  ٌَصاقحني من املسدمثٍصنًخلسم ظاًة اًصدطة 

 الأوراق اًثحوثَة ال ثَة: ؾن

 ظَة املوافلة ؿىل مٌحَ اًصدطة. -1

 موافلة مؤسسة اًخوزًؽ ؿىل الارثحاط ثش حىة اًخوزًؽ. -2

 اًفٌَة: صفلاثامل -3

 وجشمي ؿىل الأكي: اًحَاانث الأساس َة واملؤرشاث اًصئُس َة ملرشوع اًخوًَس .بأ  

 .وًَس هوع اًخ -
 املواضفاث اًصئُس َة ٌَخجِزياث اًصئُس َة. -
 مطسر اًعاكة.  -
 .الاس خعاؿة الإحٌلًَة ٌَمرشوع -
ن وخس" 3الاس هتالك املخوكؽ ٌَمَاٍ اخلام م -  " اإ

 .اجملموؿاث واس خعاؿة اجملموؿة ؿسد  -

 .املخوكؽ ًحسء اًخيفِش  خارخياً  -
 .دلدول ابخلسمةٌاملخوكؽ  خارخياً  -
 ًخيفِش املرشوع وددول اجملموؿاث ابخلسمة.اًربانمج اًزمين املخوكؽ  -

 مؤرشاث الأداء واًدشلَي املـمتست من كدي ظاًة اًرتدِص، ٌَمطادكة ؿَهيا من فدي اًوزارت مؽ اًلواؿس املخحـة يف حساهبا. .ة 

 وخمعط املوكؽ اًـام ٌَمرشوع ثوزع ٍلوؿاث اًخوًَس مضن املوكؽعط خم .ح 

 .اًًشاط جمال يف اخلربت .د 

 املاًَة:املصفلاث  -4

 .واملـمتست من كدي املصنز اًوظين ًححوج اًعاكة ابملرشوع اخلاضة الاكذطادًة اجلسوى دراسة .بأ  
 زحوثَاث املالءت املاًَة. .ة 

 :اًلاهوهَةاملصفلاث  -5

 ساري املفـول. جتاري جسي .بأ  

 .كصار اشِار اًرشنة .ة 

 "ظحَـة املرشوع واس خعاؾخَحسة  وفق ما حتسدٍ اًوزارت"  املخـَلة ابلأثص اًحُيئ اخلاضة ابملرشوع املصفلاث  -6

 Environmental Impact Assessment (EIA) Study -دراسة ثلومي الأثص اًحُيئ  .بأ  

 .زارت ادلوةل ًشؤون اًحُئةموافلة و  .ة 

 



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 والاسدامثر اخلاصمسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء 

 

                                                     ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :           51 من 37 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

  "2011ًـام  16202خوًَس اًىِصابء ابًعاكاث املخجسدت  "مصثحط ثش حىة اًخوزًؽ وخيضؽ ًيؼام بأسـار اًىِصابء اًطادر ابًلصار ً مس خلي ملسدمثص  مرشوع حصدِص ظَة -( 8منوذح رمق )

  

  ( 8منوذح رمق  ) ًددؽ 

 . ملصدص هل هبا ووسخ من ردطِاا )داذي وذارح اًلعص(تَان ابلأوشعة اًىِصابئَة الأدصى -7

 .لواؿس ش حىة اًخوزًؽت ابً امَثـِس دعي   -8

جصام الثفاكِاث اخلاضة جاكفة وشاظاثَ مؽ اجلِاث الأدصى ذاث اًـالكة. -9  ثـِس دعي ابً امَ ابإ

 ثـِس دعي ًخضمن اً ام ظاًة اًصدطة مبا ورد يف اًلاهون وثـَاميثَ اًخيفِشًة والأهؼمة اخلاضة تَ. -10

 الأهؼمة واًلواهني اًيافشت تخارخي ثلسمي ظَة اًرتدِص فامي خيص املرشوع. ثـِس دعي تخلسمي اكفة اًثحوثَاث اًيت ثخعَهبا -11

ًطال دفؽ تسل دراسة. -12  اإ

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 اًىِصابء والاسدامثر اخلاصمسًٍصة ثيؼمي كعاع 

 

                                                                   51من 38 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 2) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – اًىِصابء ابًعاكاث املخجسدت "كريمصثحط ثش حىة اًيلي واًخوزًؽ "خوًَس ملسدمثصمس خلي ً  مرشوع حصدِص ظَة - (9منوذح رمق )

  

 ( 9منوذح رمق  ) 

 املخجسدتابًعاكاث خوًَس اًىِصابء مس خلي ً ملسدمثص  مرشوع حصدِص ظَة

 "مصثحط ثش حىة اًيلي واًخوزًؽ كري " 
 املـَوماث املعَوتة

 ..........................................................................................................................: ....... امس اًرشنة ابٌَلة اًـصتَة

 .................................................................................................................................:  امس اًرشنة ابٌَلة الاىلكزًية

 ..........................................................................................................................: ....... املسٍص اًـام

 ..........................................................................................................................: ....... ٌَرشنة اًشلك اًلاهوين

 ..........................................................................................................................: .......  ًرشنةهوع ا

 ..........................................................................................................................: ....... ًرشنةخًس َة ا

 ..........................................................................................................................: ....... ٌَرشنةامس املمثي اًلاهوين 

 ..........................................................................................................................: ....... ؾيوان امللص اًصئُيس ٌَرشنة

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًِاثف

 ..........................................................................................................................: ....... اجلوالرمق 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًفاهس

 ..........................................................................................................................: ....... اًرًبس الاًىرتوين

 ..........................................................................................................................: .......   ًسجي اًخجاري ا اترخيورمق 

    

 من ًيوة ؾيَ بأو َرشنةٌ  املسٍص اًـام ثوكِؽامس و  اًلاهوين املمثي ثوكِؽامس و 

................... .................... 

  املعَوتةحوثَة ث اً الأوراق :  املصفلاث

_______________________________________________________ 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص -توزارت اًىِصابء ذاص

 : ................................................ مسمّل اًعَة : ................................................ رمق اًعَـــة

 : ................................................ اًوػَفة ................................................:  مس خمل اًعَة

 

  اًعَة ثلسمي اترخي

  اًعَة لس خىٌلل اًرتدِص ظاًة ؿىل اًوزارت رد اترخي

  اًعَة ملسدٌساث اًرتدِص ظاًة اس خىٌلل اترخي

  اًرتدِص مٌح كصار اترخيرمق و

 هدِجة دراسة اًعَة:

 

 



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 اًىِصابء والاسدامثر اخلاصمسًٍصة ثيؼمي كعاع 

 

                                                                   51من 39 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 2) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – اًىِصابء ابًعاكاث املخجسدت "كريمصثحط ثش حىة اًيلي واًخوزًؽ "خوًَس ملسدمثصمس خلي ً  مرشوع حصدِص ظَة - (9منوذح رمق )

  

              ( 9منوذح رمق  ) ًددؽ                        اًوملئق واًثحوثَاث املصفلة تعَة اًرتدِص
تًسزة بأضََة بأو ضورت من اًلاهون( اإىل اًوزارت  ة-30املادت وفق )ًخيفِش مشاًرؽ ثوًَس اًىِصابء  من اًصاقحني من املسدمثٍصنًخلسم ظاًة اًصدطة 

 الأوراق اًثحوثَة ال ثَة: مطسكة ؾن

 ظَة املوافلة ؿىل مٌحَ اًصدطة. -1

 "اإن وخسثؾن الثفاكِاث املربمة او الثفاكاث الأوًَة مؽ اجلِاث اًشاًرة ٌَىِصابء " ضورت  -2

 اًفٌَة: صفلاثامل -3

 وجشمي ؿىل الأكي: اًحَاانث الأساس َة واملؤرشاث اًصئُس َة ملرشوع اًخوًَس .بأ  

 ٌَمرشوعالاس خعاؿة الإحٌلًَة  -

ن وخس"  3الاس هتالك املخوكؽ ٌَمَاٍ اخلام م -  "اإ
 .هوع اًخوًَس -
 املواضفاث اًصئُس َة ٌَخجِزياث اًصئُس َة. -
 اجملموؿاث ؿسد -
 اس خعاؿة اجملموؿة  -
 املخوكؽ ًحسء اًخيفِش خارخياً  -
 دلدول ابخلسمةٌاملخوكؽ  خارخياً   -

 كدهل ٌَمطادكة ؿَهيا من فدي اًوزارت مؽ اًلواؿس املخحـة يف حساهبا. كامئة املؤرشاث اًصئُس َة ومؤرشاث الأداء واًدشلَي املـمتست من -

 وخمعط املوكؽ اًـام ٌَمرشوع ثوزع ٍلوؿاث اًخوًَس مضن املوكؽعط خم .ة 

 .اًًشاط جمال يف اخلربت .ح 

 املصفلاث املاًَة: -4

 زحوثَاث املالءت املاًَة .بأ  

 .عاكةمـمتست من املصنز اًوظين ًححوج اً ابملرشوع اجلسوى اخلاضة دراسة .ة 

 "وفق ملا حتسدٍ اًوزارت ووفق ظحَـة واس خعاؿة املرشوع" املسدٌساث املخـَلة ابلأثص اًحُيئ اخلاضة ابملرشوع -5

 Environmental Impact Assessment (EIA) Study -دراسة ثلومي الأثص اًحُيئ  .بأ  

 .زارت ادلوةل ًشؤون اًحُئةموافلة و  .ة 

 هبا ووسخ من ردطِا.ملصدص هل اتَان ابلأوشعة اًىِصابئَة الأدصى  -6

 ثـِس دعي ًخضمن اً ام ظاًة اًصدطة مبا ورد يف اًلاهون وثـَاميثَ اًخيفِشًة والأهؼمة اخلاضة تَ.  -7

جصام الثفاكِاث اخلاضة جاكفة وشاظاثَ مؽ اجلِاث الأدصى ذاث اًـالكة. -8  ثـِس دعي ابً امَ ابإ

 الأهؼمة واًلواهني اًيافشت تخارخي ثلسمي ظَة اًرتدِص فامي خيص املرشوع. ثـِس دعي تخلسمي اكفة اًثحوثَاث اًيت ثخعَهبا -9

ًطال دفؽ تسل دراسة.  -10  اإ



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51من 40 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  –ثوًَس ثلََسي ذايت مصثحط ابًش حىة  وشاط مزاوةل ظَة ثرصحي -( 10منوذح رمق )
 

 ( 10منوذح رمق  ) 

 ذايت  /مذجسدتظاكاث بأو / ثلََسيوِصابء ثوًَس  وشاط مزاوةل ظَة ثرصحي
 "اًيلي/اًخوزًؽ مصثحط ثش حىة"

 املـَوماث املعَوتة

 ..........................................................................................................................: ....... ابٌَلة اًـصتَةظاًة اًخرصحي امس 

 ..........................................................................................................................: ....... ابٌَلة الاىلكزًية ظاًة اًخرصحيامس 

 ..........................................................................................................................: ....... ؾيوان امللص اًصئُيس 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًِاثف

 ..........................................................................................................................: ....... اجلوالرمق 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًفاهس

 ..........................................................................................................................: ....... اًرًبس الاًىرتوين

ن وخس" ًسجي اًخجاريا اترخيورمق   ..........................................................................................................................: .......     "اإ

    

 "اإن وخساخلامت "  ظاًة اًخرصحي ثوكِؽامس و 

.................... .................... 

                       

  املعَوتةحوثَة ث اً الأوراق :  املصفلاث

_______________________________________________________ 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص -توزارت اًىِصابء ذاص

 ................................................:  مسمّل اًعَة : ................................................ رمق اًعَـــة

 : ................................................ اًوػَفة : ................................................ مس خمل اًعَة

 

  اًعَة ثلسمي اترخي

  اًعَة لس خىٌلل اًخرصحي ظاًة ؿىل اًوزارت رد اترخي

  اًعَة ملسدٌساث اًخرصحي ظاًة اس خىٌلل اترخي

  اًخرصحي مٌح كصار اترخيرمق و

 

 هدِجة دراسة اًعَة:



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51من 41 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  –ثوًَس ثلََسي ذايت مصثحط ابًش حىة  وشاط مزاوةل ظَة ثرصحي -( 10منوذح رمق )
 

 ( 10منوذح رمق  ) ًددؽ 

 اًوملئق واًثحوثَاث املصفلة تعَة اًخرصحي 

 ش حىة اًخوزًؽ اإىل اًوزارت ابلأوراق اًثحوثَة ال ثَة: ث املصثحط ثش حىة اًيلي بأو كري اذلايت  / ابًعاكاث املخجسدتاًخلََسيًخلسم ظاًة اًخرصحي ابًخوًَس 

 .نخاة دعي ًخضمن ظَة املوافلة ؿىل مٌح اًخرصحي اًالزم  .1

ؿساد دراسة احملعة. .2  ضورت ؾن موافلة اًوزارت ؿىل اإ

 ضورت ؾن موافق مؤسسة اًيلي /اًخوزًؽ ؿىل الارثحاط ثش حىة اًيلي/اًخوزًؽ حسة احلال. .3

 . اًرشنة مًشاث ؾن شامي فين ثلٍصص .4

 . اخلسمة ھشٍ جشمَھا اًيت اجللصافِة وامليعلة اًرشنة ثلسمھا اًيت ابخلسمة َانت  .5

 اًفٌَة: صفلاثامل .6

 واًيت جية بأن جشمي ؿىل الأكي: اًحَاانث الأساس َة واملؤرشاث اًصئُس َة ملرشوع اًخوًَس .بأ  

 هوع اًخوًَس  -
 املواضفاث اًصئُس َة ٌَخجِزياث اًصئُس َة. -
 .ٌَمرشوعالاس خعاؿة الإحٌلًَة  -
 مطسر اًعاكة. -
 " ٌَخوًَس اًخلََسي". . ومكَخَ اًوكود املس خزسم هوع -
 الاس هتالك اًيوؾي ٌَوكود " ٌَخوًَس اًخلََسي".  -
 .3الاس هتالك املخوكؽ ٌَمَاٍ اخلام م -
 .اجملموؿاث واس خعاؿة اجملموؿة ؿسد -
 .املخوكؽ ًحسء اًخيفِش وادلدول ابخلسمة خارخياً  -
 واًدشلَي املـمتست من كدهل، مؽ اًلواؿس املخحـة يف حساهبا.مؤرشاث الأداء كامئة  -

 اخملعط اًطيسويق وخمعط املوكؽ اًـام ٌَمرشوع .ة 

 )ٌَخوًَس اًخلََسي( ٌَمرشوع  حلصاري واًىِصابيئا عطاخمل .ح 

 )تَاانث ووملئق بأضََة(. اًًشاط جمال يف اخلربت .د 

)ثربز اًوملئق الأضََة ؾيس  يف اس خزساهما حلَ ًثخت ما بأو مَىِهتا س يس من وضورت اًًشاط ؿَهيا س َلام اًيت واملحاين ًلأرض وضف .ه 

 اًعَة(. 

 املصفلاث املاًَة: .7

 . اًرشنة ؾن مايل ثلٍصص . -

 .ابملرشوع اجلسوى اخلاضة دراسة -



Syrian Arab Republic 
Ministry of Electricity 

Directorate  of 
Electricity  Sector Regulation &Private Investment 

 

 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51من 42 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  –ثوًَس ثلََسي ذايت مصثحط ابًش حىة  وشاط مزاوةل ظَة ثرصحي -( 10منوذح رمق )
 

 ( 10منوذح رمق  ) ًددؽ 

 :اًلاهوهَةاملصفلاث  .8

 ساري املفـول. جتاري جسي -

 ابملرشوعاملسدٌساث املخـَلة ابلأثص اًحُيئ اخلاضة  .9

 Environmental Impact Assessment (EIA) Study -دراسة ثلومي الأثص اًحُيئ  -

 .زارت ادلوةل ًشؤون اًحُئةموافلة و  -

 ./اًخطارحي صدصاًهل هبا ووسخ من /املرصخ ملصدص اتَان ابلأوشعة اًىِصابئَة الأدصى  .10

 "اإن وخسث" )ٌَخوًَس اًخلََسي( اثفاكِاث اً وًس ابًوكود  .11

جصام الثفاكِاث اخلاضة جاكفة وشاظاثَ مؽ اجلِاث الأدصى ذاث اًـالكة.ثـِس   .12  دعي ابً امَ ابإ

 ثـِس دعي ًخضمن اً ام ظاًة اًخرصحي مبا ورد يف اًلاهون وثـَاميثَ اًخيفِشًة والأهؼمة اخلاضة تَ.  .13

 ثـِس دعي ابً امَ تلواؿس ش حىة اًيلي بأو كواؿس ش حىة اًخوزًؽ حسة احلال.  .14

 ثـِس دعي تخلسمي اكفة اًثحوثَاث اًيت ثخعَهبا الأهؼمة واًلواهني اًيافشت تخارخي ثلسمي ظَة اًخرصحي فامي خيص املرشوع.  .15

ًطال دفؽ تسل دراسة.  .16  اإ

  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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Directorate  of 
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 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51من 43 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – اًيلي/اًخوزًؽ" ثوًَس وِصابء ثلََسي/ ظاكاث املخجسدت ذايت "كري مصثحط ثش حىة وشاط مزاوةل ثرصحيظَة  -( 11منوذح رمق )

 

 ( 11وذح رمق  ) من

 ذايت -ثًوَس وِصابء وشاط مزاوةل ظَة ثرصحي

 مذجسدت ظاكاث / ثلََسي 

 اًيلي/اًخوزًؽ" مصثحط ثش حىةكري  - "

 املـَوماث املعَوتة

 ..........................................................................................................................: ....... امس ظاًة اًخرصحي ابٌَلة اًـصتَة

 ..........................................................................................................................: ....... امس ظاًة اًخرصحي ابٌَلة الاىلكزًية

 ..........................................................................................................................: ....... ؾيوان امللص اًصئُيس 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًِاثف

 ..........................................................................................................................: ....... اجلوالرمق 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًفاهس

 ..........................................................................................................................: ....... اًرًبس الاًىرتوين

ن" ًسجي اًخجاريا اترخيورمق   ..........................................................................................................................: .......     "وخس اإ

    

 "اإن وخساخلامت "  ظاًة اًخرصحي ثوكِؽامس و 

.................... .................... 

                       

  املعَوتةحوثَة ث اً الأوراق :  املصفلاث

_______________________________________________________ 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص -توزارت اًىِصابء ذاص

 ................................................:  مسمّل اًعَة : ................................................ رمق اًعَـــة

 : ................................................ اًوػَفة : ................................................ مس خمل اًعَة

 

  اًعَة ثلسمي اترخي

  اًعَة لس خىٌلل اًخرصحي ظاًة ؿىل اًوزارت رد اترخي

  اًعَة ملسدٌساث اًخرصحي ظاًة اس خىٌلل اترخي

  اًخرصحي مٌح كصار اترخيرمق و

 

 هدِجة دراسة اًعَة:
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 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51من 44 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – اًيلي/اًخوزًؽ" ثوًَس وِصابء ثلََسي/ ظاكاث املخجسدت ذايت "كري مصثحط ثش حىة وشاط مزاوةل ثرصحيظَة  -( 11منوذح رمق )

 

 ( 11منوذح رمق  ) ًددؽ 

  اًوملئق واًثحوثَاث املصفلة تعَة اًخرصحي

 ش حىة اًخوزًؽ اإىل اًوزارت ابلأوراق اًثحوثَة ال ثَة: ث املصثحط ثش حىة اًيلي بأو كري اذلايت  / ابًعاكاث املخجسدتاًخلََسيًخلسم ظاًة اًخرصحي ابًخوًَس 

 .نخاة دعي ًخضمن ظَة املوافلة ؿىل مٌح اًخرصحي اًالزم  .1

ؿساد دراسة احملعة. .2  ضورت ؾن موافلة اًوزارت ؿىل اإ

 . اًرشنة مًشاث ؾن شامي فين ثلٍصص .3

 اخلسمة ھشٍ جشمَھا اًيت اجللصافِة وامليعلة اًرشنة ثلسمھا اًيت ابخلسمة َانت  .4

 اًفٌَة: صفلاثامل .5

 واًيت جية بأن جشمي ؿىل الأكي: اًحَاانث الأساس َة واملؤرشاث اًصئُس َة ملرشوع اًخوًَس .بأ  

 هوع اًخوًَس  -
 املواضفاث اًصئُس َة ٌَخجِزياث اًصئُس َة. -
 .الاس خعاؿة الإحٌلًَة ٌَمرشوع -
 مطسر اًعاكة. -
 " ٌَخوًَس اًخلََسي". . ومكَخَ اًوكود املس خزسم هوع -
 الاس هتالك اًيوؾي ٌَوكود " ٌَخوًَس اًخلََسي".  -
 .3الاس هتالك املخوكؽ ٌَمَاٍ اخلام م -
 .اجملموؿاث واس خعاؿة اجملموؿة ؿسد -
 .املخوكؽ ًحسء اًخيفِش وادلدول ابخلسمة خارخياً  -
 مؤرشاث الأداء واًدشلَي املـمتست من كدهل، مؽ اًلواؿس املخحـة يف حساهبا.كامئة  -

 عط املوكؽ اًـام ٌَمرشوعاخملعط اًطيسويق وخم .ة 

 )ٌَخوًَس اًخلََسي( ٌَمرشوع  حلصاري واًىِصابيئا عطاخمل .ح 

 )تَاانث ووملئق بأضََة(. اًًشاط جمال يف اخلربت .د 

)ثربز اًوملئق الأضََة ؾيس  يف اس خزساهما حلَ ًثخت ما بأو مَىِهتا س يس من وضورت اًًشاط ؿَهيا س َلام اًيت واملحاين ًلأرض وضف .ه 

 اًعَة(. 

 املصفلاث املاًَة: .6

 ثلٍصص مايل ؾن اًرشنة -

 .ابملرشوع اجلسوى اخلاضة دراسة -

 :اًلاهوهَةاملصفلاث  .7

 ساري املفـول. جتاري جسي -
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 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51من 45 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – اًيلي/اًخوزًؽ" ثوًَس وِصابء ثلََسي/ ظاكاث املخجسدت ذايت "كري مصثحط ثش حىة وشاط مزاوةل ثرصحيظَة  -( 11منوذح رمق )

 

 ( 11منوذح رمق  ) ًددؽ 

 املسدٌساث املخـَلة ابلأثص اًحُيئ اخلاضة ابملرشوع .8

 Environmental Impact Assessment (EIA) Study -دراسة ثلومي الأثص اًحُيئ  -

 .زارت ادلوةل ًشؤون اًحُئةموافلة و  -

 ./اًخطارحي صدصاًهل هبا ووسخ من /املرصخ ملصدص اتَان ابلأوشعة اًىِصابئَة الأدصى  .9

 "اإن وخسث" )ٌَخوًَس اًخلََسي( اثفاكِاث اً وًس ابًوكود .10

جصام الثفاكِاث اخلاضة جاكفة وشاظاثَ مؽ اجلِاث الأدصى ذاث اًـالكة.  .11  ثـِس دعي ابً امَ ابإ

 ثـِس دعي ًخضمن اً ام ظاًة اًخرصحي مبا ورد يف اًلاهون وثـَاميثَ اًخيفِشًة والأهؼمة اخلاضة تَ.  .12

 ثـِس دعي تخلسمي اكفة اًثحوثَاث اًيت ثخعَهبا الأهؼمة واًلواهني اًيافشت تخارخي ثلسمي ظَة اًخرصحي فامي خيص املرشوع. .13

ًطال دفؽ تسل دراسة.  .14  اإ

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51 من 46 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – ثرصحي مزاوةل وشاط ثوًَس احذَاظي ظَة -( 12منوذح رمق )

 ( 12وذح رمق  ) من

  احذَاظيثوًَس  وشاط مزاوةل ظَة ثرصحي
 املعَوتةاملـَوماث 

 ..........................................................................................................................: ....... امس ظاًة اًخرصحي ابٌَلة اًـصتَة

 ..........................................................................................................................: ....... امس ظاًة اًخرصحي ابٌَلة الاىلكزًية

 ..........................................................................................................................: ....... ؾيوان امللص اًصئُيس 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًِاثف

 ..........................................................................................................................: ....... اجلوالرمق 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًفاهس

 ..........................................................................................................................: ....... اًرًبس الاًىرتوين

ن وخس" ًسجي اًخجاريا اترخيورمق   ..........................................................................................................................: .......     "اإ

    

 "اإن وخساخلامت "  ظاًة اًخرصحي ثوكِؽامس و 

.................... .................... 

                       

  املعَوتةحوثَة ث اً الأوراق :  املصفلاث

_______________________________________________________ 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص -اًىِصابءتوزارت  ذاص

 : ................................................ مسمّل اًعَة : ................................................ رمق اًعَـــة

 ................................................:  اًوػَفة : ................................................ مس خمل اًعَة

 

  اًعَة ثلسمي اترخي

  اًعَة لس خىٌلل اًخرصحي ظاًة ؿىل اًوزارت رد اترخي

  اًعَة ملسدٌساث اًخرصحي ظاًة اس خىٌلل اترخي

  اًخرصحي مٌح كصار اترخيرمق و

 

 هدِجة دراسة اًعَة:
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 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51 من 47 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – ثرصحي مزاوةل وشاط ثوًَس احذَاظي ظَة -( 12منوذح رمق )

  ( 12منوذح رمق  ) ًددؽ                     اًخرصحياًوملئق واًثحوثَاث املصفلة تعَة 

ىل اًوزارت ابلأوراق اًثحوثَة ال ثَة: الاحذَاظي ًخلسم ظاًة اًخرصحي ابًخوًَس   اإ

 .نخاة دعي ًخضمن ظَة املوافلة ؿىل مٌح اًخرصحي اًالزم  .1

ؿساد دراسة احملعة. .2  ضورت ؾن موافلة اًوزارت ؿىل اإ

 . اًرشنة مًشاث ؾن شامي فين ثلٍصص .3

 اخلسمة ھشٍ جشمَھا اًيت اجللصافِة وامليعلة اًرشنة ثلسمھا اًيت ابخلسمة َانت  .4

 اًفٌَة: صفلاثامل .5

 واًيت جية بأن جشمي ؿىل الأكي: اًحَاانث الأساس َة واملؤرشاث اًصئُس َة ملرشوع اًخوًَس .بأ  

 هوع اًخوًَس  -
 املواضفاث اًصئُس َة ٌَخجِزياث اًصئُس َة. -
 .ٌَمرشوعالاس خعاؿة الإحٌلًَة  -
 .ومكَخَ اًوكود املس خزسم هوع -
 .الاس هتالك اًيوؾي ٌَوكود   -
 .3الاس هتالك املخوكؽ ٌَمَاٍ اخلام م -
 .اجملموؿاث واس خعاؿة اجملموؿة ؿسد -
 .املخوكؽ ًحسء اًخيفِش وادلدول ابخلسمة خارخياً  -
 مؤرشاث الأداء واًدشلَي املـمتست من كدهل، مؽ اًلواؿس املخحـة يف حساهبا.كامئة  -

 اخملعط اًطيسويق وخمعط املوكؽ اًـام ٌَمرشوع .ة 

 .ٌَمرشوع  حلصاري واًىِصابيئا عطاخمل .ح 

 )تَاانث ووملئق بأضََة(. اًًشاط جمال يف اخلربت .د 

)ثربز اًوملئق الأضََة ؾيس  يف اس خزساهما حلَ ًثخت ما بأو مَىِهتا س يس من وضورت اًًشاط ؿَهيا س َلام اًيت واملحاين ًلأرض وضف .ه 

 اًعَة(. 

 املصفلاث املاًَة: .6

 تَان مايل ؾن اًرشنة. -

 :اًلاهوهَةاملصفلاث  .7

 ساري املفـول. جتاري جسي -

 املسدٌساث املخـَلة ابلأثص اًحُيئ اخلاضة ابملرشوع .8

 Environmental Impact Assessment (EIA) Study -دراسة ثلومي الأثص اًحُيئ  -

 .زارت ادلوةل ًشؤون اًحُئةموافلة و  -
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 ادلِورًة اًـصتَة اًسورًة  

  وزارت اًىِصابء 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص

 

                                                                   51 من 48 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة ( 3) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – ثرصحي مزاوةل وشاط ثوًَس احذَاظي ظَة -( 12منوذح رمق )

 (12منوذح رمق  ) ًددؽ 

 ./اًخطارحي صدصاًهل هبا ووسخ من /املرصخ ملصدص اتَان ابلأوشعة اًىِصابئَة الأدصى  .9

 "اإن وخسث" اثفاكِاث اً وًس ابًوكود .10

جصام الثفاكِاث اخلاضة جاكفة وشاظاثَ مؽ اجلِاث الأدصى ذاث اًـالكة.  .11  ثـِس دعي ابً امَ ابإ

 اهون وثـَاميثَ اًخيفِشًة والأهؼمة اخلاضة تَ.ثـِس دعي ًخضمن اً ام ظاًة اًخرصحي مبا ورد يف اًل  .12

 ثـِس دعي تخلسمي اكفة اًثحوثَاث اًيت ثخعَهبا الأهؼمة واًلواهني اًيافشت تخارخي ثلسمي ظَة اًخرصحي فامي خيص املرشوع. .13

ًطال دفؽ تسل دراسة.  .14  اإ

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
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 ضفحة (  2) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – "( مِلا واط 1ابس خعاؿة دون )ثوًَس ثلََسي ذايت /احذَاظي " وشاط زاوةلمل ظَة موافلة -( 13) منوذح رمق

 ( 13وذح رمق  ) من

  ثلََسي ذايت /احذَاظيثوًَس  وشاط زاوةلمل موافلةظَة 
 "( مِلا واط 1)دون ابس خعاؿة "

 املـَوماث املعَوتة

 ..........................................................................................................................: ....... امس ظاًة املوافلة ابٌَلة اًـصتَة

 ..........................................................................................................................: ....... امس ظاًة املوافلة ابٌَلة الاىلكزًية

 ..........................................................................................................................: ....... ؾيوان امللص اًصئُيس 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًِاثف

 ..........................................................................................................................: ....... اجلوالرمق 

 ..........................................................................................................................: ....... رمق اًفاهس

 ..........................................................................................................................: ....... اًرًبس الاًىرتوين

ن وخس" ًسجي اًخجاريا اترخيورمق   ..........................................................................................................................: .......     "اإ

    

 "اإن وخساخلامت "  ظاًة املوافلة ثوكِؽامس و 

.................... .................... 

                       

  املعَوتةحوثَة ث اً الأوراق :  املصفلاث

_______________________________________________________ 

 مسًٍصة ثيؼمي كعاع اًىِصابء والاسدامثر اخلاص -توزارت اًىِصابء ذاص

 ................................................:  مسمّل اًعَة : ................................................ رمق اًعَـــة

 : ................................................ اًوػَفة : ................................................ مس خمل اًعَة

 

  اًعَة ثلسمي اترخي

  اًعَة لس خىٌلل املوافلة ظاًة ؿىل اًوزارت رد اترخي

  اًعَة ملسدٌساث املوافلة ظاًة اس خىٌلل اترخي

  املوافلة مٌح كصار اترخيرمق و

 

 هدِجة دراسة اًعَة:
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                                                                   51 من 50 ضفحة    ادلًَي الإحصايئ ٌَرتادِص واًخطارحي واملوافلاث                                

 ضفحة (  2) ؿسد ضفحاث اٍمنوذح :  – "( مِلا واط 1ابس خعاؿة دون )ثوًَس ثلََسي ذايت /احذَاظي " وشاط زاوةلمل ظَة موافلة -( 13) منوذح رمق

 ( 13منوذح رمق  ) ًددؽ 

  اًوملئق واًثحوثَاث املصفلة تعَة اًخرصحي

 اإىل اًوزارت ابلأوراق اًثحوثَة ال ثَة: "  (1ًالس خعاؿاث دون )اًخلََسي اذلايت /الاحذَاظي " اًخوًَس  املوافلة ؿىلًخلسم ظاًة 

 .نخاة دعي ًخضمن ظَة املوافلة ؿىل مٌح اًخرصحي اًالزم  .1

 .اخلسمة ھشٍ جشمَھا اًيت اجللصافِة وامليعلة اًرشنة ثلسمھا اًيت ابخلسمة َانت  .2

 اًفٌَة: صفلاثامل .3

 واًيت جية بأن جشمي ؿىل الأكي: اًحَاانث الأساس َة واملؤرشاث اًصئُس َة ملرشوع اًخوًَس .بأ  

 هوع اًخوًَس  -
 املواضفاث اًصئُس َة ٌَخجِزياث اًصئُس َة. -
 .الاس خعاؿة الإحٌلًَة ٌَمرشوع -
 .ومكَخَ اًوكود املس خزسم هوع -
 الاس هتالك اًيوؾي ٌَوكود .  -
 .3الاس هتالك املخوكؽ ٌَمَاٍ اخلام م -
 .اجملموؿاث واس خعاؿة اجملموؿة ؿسد -
 .املخوكؽ ًحسء اًخيفِش وادلدول ابخلسمة خارخياً  -
 مؤرشاث الأداء واًدشلَي املـمتست من كدهل، مؽ اًلواؿس املخحـة يف حساهبا.كامئة  -

 اخملعط اًطيسويق وخمعط املوكؽ اًـام ٌَمرشوع .ة 

 .ٌَمرشوع  حلصاري واًىِصابيئا عطاخمل .ح 

 املسدٌساث املخـَلة ابلأثص اًحُيئ اخلاضة ابملرشوع .4

 .ادلوةل ًشؤون اًحُئة زارتموافلة و  -

 مبا ورد يف اًلاهون وثـَاميثَ اًخيفِشًة والأهؼمة اخلاضة تَ. املوافلةثـِس دعي ًخضمن اً ام ظاًة  .5

 فامي خيص املرشوع. املوافلةثـِس دعي تخلسمي اكفة اًثحوثَاث اًيت ثخعَهبا الأهؼمة واًلواهني اًيافشت تخارخي ثلسمي ظَة  .6

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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