المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوسط
المديرية أو الدائرة المسؤولة
مديرية توزيع كهرباء كربالء
المقدسة

كربالء المقدسة -المركز

كربالء المقدسة -العباس

رقم هاتفه

المحالت  /المناطق المسؤوله

كربالء المقدسة 07827809991-27821129639-07828000591

قطاع المركز
-07804279959
07827809864

العباسة الشرقية -العباسية الغربية -المخيم  -الجمعية -المديرية -حي
العلماء -السعدية -القزوينية -حي البلدية البستنة -حي النقيب -البستية
حي االمين -حي المهندسين -الجمعية مقابل الكراج الموحد -بابالنجف -العالوي -الجاير -حي الشرطة -الفدين-باب طويريج-فريحه-
الروفة -الزبيلية -العامرية -النبهانية الغربية -االبرايمية -خلف دائرة
الري -منطقة سيد جودة -المعلمجي -حي الكرار

شارع ميثم التمار -حي العباس -حي الزهراء -بين الحرمين -شارع
المحيط -جهة كلية القانون -شارع السدرة -باب السالمة-الروضتين -
شارع البوبيات -طريق بغداد -حي الزهراء شارع الحر الصغير -
العباس  -07827809906الخزانات االرضية -دائرة الماء -منطقة ابو زرع -حي الحجة-حي
االمامين -حي الجدواين-الهيابي -خلق مقام االمام المهدي -عكد زياد
07724111535
جهة معمل ثلج الهاشمي -البويبات طرق الودي -شارع مجمع الدهان -
عكد السادة -بدعة عيشة -شارع الزيتون-جهة مطعم ركن البستان -
جودة مقابل مستشفى االطفال -منطقة المحمدية

كربالء المقدسة  -القطاع الجنوبي

الجنوبي 07602235020-07801109639-07828000591

كربالء المقدسة  -االسكان

حي الحسين -الملحق -شهداء الملحق-البهادلية -ضباط االسرة -حي
االسرة -حي النواب -الزهور -الرياحين-االسكا -الكفاءات -االصالح
الزراعي -طريق النجف -سيف سعد -شهداء سيف سعد -الوفاء -
موسى الكاظم -الميالد-االسكان العسكري -محمد الجواد -المهندسين
الزراعيين -المهندسن الصناعي -االطارات حي الغدير-شهداء حي
االسكان 07602235.14
الغدير  079028134990النضال والمكرمة -حي المدراء -حي الموظفين ال 300وال- 600حي
الحسين جهة مجمع العفاف وجهة معرض المنداوي -الجاهز حي
النصر -حي التعون -التحدي -طوارئ الصيانة ومشروع ماء البناء
الجاهز وعين التمر -حي الصمود حي الفارس -حي السالم -طريق
المزارع والمرور

كربالء المقدسة -القطاع الشمال

حي التعليب -حي الموظفين -المعلمجي -المعلمين-العامل-حي الحر حي
الثورة -حي العسكري -القادسية -حي الثورة -حي العسكري -القادسية -
العامل 07827809993
المجتبى -ملحق المعلمين -العسكري -الطاقة -حي العسكري الحر -
الحر 07827809947
السوادة الشمالية -مصيليخ -الرشدية -الشريعة -الرزازة -النور -الحر
الصغير
الحسينية 07827809978-07801109639-07828000591

كربالء المقدسة -قطاع الحسينية

مركز العطيشي -حي الشهداء -حي الرسول -حي الشرطة -حي
الحسينية 07723798932
الزهراء -قرية الطف -مركز ناحية الحسينية
العون -07818104155
07827817015

مركز االمام العون -بدعة اسود -الوند -الكطر -ام الغراغرالحافظ -
شارع بغداد الشمالية -حصوة عون

الهندية -07827809976 -07801109639

الهندية 07827810094

كربالء المقدسة -قطاع الهندية

لتحدي -الصوب الصغير -الرشيدة -الطنبي -ابو جوعانة -المثنى الطبر-
غانم شمران-الحجام -حي الجمعية -جناحية -السادة الالوندية -دور
الشهداء 07827810096
الحجر -حي العسكري -الشهداء  -الضباط -ام الهوى الجديد والقديم -
العيفار -المنفهان -البو كريدة -الكطنة-الكريزات -بنات الحسن -حي

الجدول الغربي
07827810095

كربالء المقدسة -عين التمر

مديرية توزيع كهرباء بابل -قطاع
الحلة

مركز الهندية -الصوب الكبير -مليبيج -منطقة شط العرب -ام جمل -
الجمعية -الجدار الغربي -الجدار الشرقي -ابو عطر -الحكمة ابو سفن -
السادة ال سيد جودة -الجدية -نهر السالم -المشورب -جرف البو
عامر -الشوجية -الباشية -كرج الدرويش -ناصر اغا -البركة
االولىوالثانية -سيد صافي

مركز الناحية -البو عامر -الشاطي -االعيوج الصدور -االعيوج بزايز-
حي العسكري -البو زكم -الكوى -الهالالت ابو روية -ام روية -الخيرات
السادة ال سيد عبد هللا -منطقة ال شبيب -القيادة كريط الخبازة -كريط
الرابط -الحيادر

مركز القضاء -حي الحسين -حي القدس -حي الجهاد -مدخل القضاء -
المالح -الحساويين -ال بوشبل -ال بوم مطلك -ال بوهدى -الدراشة -ال
عين تمر 07827810058
بوهويدي -ال بو حسان -العزي -سيد احمد ابن هاشم -الزكاريط -
االخيضر

الحلة -07827809393
من شط الحلة الى المنطقة الصناعية و من المنطقة الصناعية الى
الجبل - 07827809421
االبراهمية
الصناعي 07827809432

كهرباء بابل  -الرافدين

الرافدين 07827809355
السايلو 07827809492
النيل 07827809117

كهرباء بابل  -الفيحاء

فيحاء 07827809280
السالم 07827809242
الثورة 07810377486

كهرباء بابل  -الكفل و ابي غرق

ابي غرق - 07827809025
الكفل 07827809423

كهرباء بابل  -المسيب

المسيب 07827809068
السدة07827809485
االسكندرية 07827809077

من شط الحلة الة منطقة برنون و ناحية النيل

من شارع كربالء بمحاذاة شارع  60وصوال الى منطقة الرارنجية
وكذلك من شارع  60بمحاذاة شارع كربالء وصوال الى منطقة النخيلة
الغربية

من ناحية ابي غرق و ناحية الكفل

ناحية السدة -ناحية االسكندرية -قضاء المسيب -ناحية جرف الصخر

جرف النصر
07827809147
مديرية توزيع كهرباء النجف
االشرف قطاع النجف االشرف

القطاع 07827809597

العتبة العلوية المقدسة  -مرقد الصحابي صافي صفا  -شارع المدينة -
قرية النور  -حي الشرطة  -حي االنصار  -حي القدس  -السعد  -حي
االمام المهدي  -حي المعلمين

القطاع 07827809580

معمل االطارات -حي النداء  -حي النصر  -ابو طالب  -القاسم  -قرية ال
جميل  -الصحراوية  -االجدع  -الدواجن  -قرية سيد داخل  -قرية بين
الحرمين

07828000588

النجف االشرف -قطاع الشمالي
07827809595

النجف االشرف  -قطاع الكوفة

الكوفة 07827809757

منطقة السراي -منطقة الرشادية  -الجمهورية  -شارع الكورنيش -
حي الكندة  -المتنبي  -الشرطة  -السهله المعظم  -معمل باتا -دور
السمنت -البراكية  -ال عيسى  -ال نعمان  -ابو ماضي  -البو حداري
حي ميسان  )7-6-5-4-3-2-1(-منطقة الزركة  -مزارع ميسان-
قصر الثقافة

النجف االشرف  -قطاع المناذرة

الصيانة 07827809673

حي الجمهوري  -حي االعمار  -الهادي  -خلف المرور  -قرية ال
عدوس  -الطره االولى  -جبار الحار  -البو علوان  -محمد بن الحسن -
مرقد محمد بن الحسن  -قرية سيد شريف

النجف االشرف -قطاع العروبة

العروبه 07827809588
العسكري
07827809585

حي الجامعة  -حي السالم ( )3-2-1حي العسكري ( )3-2-1حي
الكرمه ( )5-4-3-2-1منطقة خان الربع -مفرق الكفل  -سيطره
النجف الئيسية

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

