المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر
المديرية أو الدائرة المسؤولة

مدينة الصدر

رقم هاتفه

المحالت  /المناطق المسؤوله

المدينة 07901109254

القطاعات(-518-511 )9-8-6-5-4-3-2-1-0
523-512-514-516

جميلة 07903187050
حي االمانة 07712279249

المحالت 215-514-516-518/
المــحالت 511-523/القــــطاعات(-4-3-2-1-0
)9 -8 -6 -5

مديرية الصدر الشمالي

الحسينية 07901109216

قطاع الحسينية -215-209-207-205-201
-214-210-208-206-204-202-223-217
-213-211-203-224-222-220-218-216
227-225-221-219

مديرية الصدر الجنوبي

االمين 07827818596

قطاع االمين -763-755-761-753-759-757
 751-769-767-765رئاسة  751-مشتل -
- 731-729مجمع فدك(طيران الجيش)-733-
747-745-743-741-739-737-735

مديرية مدينة الصدر /قطاع الصدر االول

صدراالول 07901921811

القطاعات-45-19-18-15-14-13-12-11-10/
-53-50-49-37-37-39-24-25-41-43-44
(46-52-51أ-55ب-55ج)55المناطق الزراعة /
حي طارق  -االورفلي  /الحبيبية

صدر الثاني 07901109211
الشركة 07827818738
مديرية مدينة الصدر /قطاع الصدر الثاني
كسرة وعطش
07708838107
قطاع عدن 07901109199
الشعب 07827818508
مديرية الصدر الشمالي  /قطاع عدن
الجزائر
07827818515
البنوك -07901911577
 07706262807اور االولى
مديرية الصدر الشمالي /قطاع البنوك 07827818492
اور الثانية 0782781887
سبع قصور

مديرية الصدر الشمال  /قطاع بوب الشام

قطاع الراشدية

حميدية -20-21-78-79 /كسرة وعطش -الدسيم
-23-72-71-73-74-75-76-77مستشفى
الجوادر 342
المحالت -321-323-319-315-317-344
351-353-357-359
المحالت -344-321-323-319-315-317
343الغريري  /حي الراية - 333-331-329-
حي الكوفة 325-327-341-345-329

بوب الشام 07709270482

الثعالبة -361 /منطقة االنتصار -36-365-367/
االصالح - 388/قرى (احمد المحسن -البو عليان -
محجوب -السواعد-بحر العامري -السواري -
1حزيران -العزير -المؤمن -سعد الطالب) مجمع
حمورابي السكني  -مجمع حماد شهاب السكني -
مجمع النفطي السكني

الراشدية -07901109232
07827818494

القدس لنا-109 /حي الكوثر - 103/حي الربيع
- 102/محلة - 105قرى (جبور الحواجم -عادل
محمد النايف -سعد النايف -سليم الصالح -شيخ
ضاري -عبود -جميل الناجي -البو طروحي -البو
عبد -عبد شرموط -البو مصلح -انور -رشيد العباس
البو جراد-العدالة -البوجيير  -عبدهللا الفياض -فيصل الفهد -عباس العناد -الحاج درويش التاميم -
منطقة البدعة -الهدالن -المراجدة-البو حيات -حميد
الحمود -عبد زوبع)

قطاع الفحامة

الفحامة 07827818494

البلديات - 07901109252
 07901908949الشماعية
مديرية الصدر الجنوبي  /قطاع البلديات
07901908949
العبيدي 07827818633

مديرية الصدر الجنوبي  /قطاع العبيدي

العبيدي - 07901109230
الحسينية 07827818652
 حي النصر07827818612
الرشاد 07728018008

قرى (سيتية -البيارق -حجي جاسم -الفحامة -
الجالعطة -المريزات -البودالي -كاظم العلي -
الدباغة -الجالعطة -كميرة -ابو كفة )
المحالت-744-743-732-726-730-728 /
 /-766-760-758 /738-746جزء من 768
االستكشافات النفطية -752-754-742-736 -
768-762-756
حي النصر ()779-775-773-771
العماري ( )777الباوية /بستان سامي /الطريق
السياحي /البتول /الوالدية /حي البتول
/781الوالدية  -الرشاد (- )774-772-770
معامل الحجر -الرشاد الزراعية -حي النورين
(الحسينية -شاعورة وجدر -سعاد كرامة - )799/

مالحظة :
يقوم المواطن الكريم بتسجيل رقم الهاتف الجوال لمسؤول الدائرة او الشكاوي اوالصيانة المعني عند الحاجة الى تقديم الشموى او الخدمة
وفي حالة عدم االستجابة يتم االتصال بمدير القطاع وبعدها بمعاون مدير العام ثم امدير العام في حالة عدم تلبية طلب الشكوى

