
جرد من مسجد



جرد
الرمز الوطني للمسجد

اسم المسجد 

اسم آخر للمسجد

رقم العداد الحقيقي

عنوان المسد بالتحديد

عدد السكنيات الوظيفية

رقم عقد االشتراك

... (محالت تجارية)ربط الكهربائي غير قانوني  

وجود دروس قرانية او محاربة االمية



جرد

غل عدد المصابيح التي تشتنوع المصباح
(W)القوة بشكل جيد

عدد ساعات االشتغال
اليوم العادي

ساعات العمل في اليوم 
الواحد  في رمضان

مالحظ
ات

-  Type de douille-الحلق- douillesعدد نوع تركيبة المصباحالمكان -نوع الحلق

معلومات عن إنارة المسجد 



جرد
معلومات عن التجهيزات 

الكهربائية بالمسجد

/ساعات االشتغال في اليوم القوةااالسم التجاري
األسبوع

ساعات العمل 
في اليوم 

الواحد  في 
رمضان

مالحظات

عدد التجهيزاتنوع التجهيزالمكان



جرد

اء توفر المرافق الصحية على الم
ال/ نعم الساخن 

غاز ، شمسية : نوع سخان الماء 
، كهربائية

:كهربائية أو شمسية 
االسم التجاريالقوة: كهبرائية لتر, الحجم

ساعات 
االشتغال في

مالحظاتاليوم



جرد

Date d'ancien  indexDate de nouvel index 

رقم العداد 
حسب 
الفاتورة

فترة االستهالك

consommationkWh)DH(  ثمن الوحدة بالدرهم مجموع الضرائب
HT

عدد األيام

معطيات الفاتورة



جرد
Zone Type de luminaire Type de douille Type de lampe Type d'équipement électrique

Prière Hommes Lustre B22 Incandescente Aspirateur

Prière Femmes Applique E27 Halogène Sonorisation

Toilettes Hommes Lampe E14 Spot halogène Pompe (fontaine d'eau)

Toilettes Femmes GU10 Fluocompacte Sonorisation (haut-parleurs)

Salle Imam T8 (neon) Sonorisation (amplificateur)

Cour extérieure T12 (neon) Ventilateur (suspendu)

Cour intérieure sodium Ventilateur (applique)

Minaret mercure Climatiseur  

Autre (éclairage extérieur, 

projecteurs) iodure metallique

LED

spot LED 



عداد كهرباءي

رقم العداد



يةنوع  الدو
   ر       

 

Tube néon 

0,6 m 

18W 

 

 

 

 

 

Tube néon  

1,2 m 

36W 

 

 



يةنوع  الدو
Tube neon  

1,5m 

58W 

 
 lampe 
incandescente  

 
ال    ال          
 ال   

 

 

 



يةنوع  الدو
lampe fluo

ال    ال          ال   

 

 



يةنوع  الدو
spot halogène

ال    ال          ال   



يةنوع  الدو
lampe

halogène

ال    ال          ال   



يةنوع  الدو
lampe  

 sodium 
(projecteur)  

 

ال    ال          
 ال ر      ر

 

lampe  
 mercure 
(projecteur)  

 

ال    ال          
 ال ر      ر

 

 



يةنوع  الدو
LED

ال    ال          ال   



(دوية)نوع الحلق 



(دوية)نوع الحلق 



االجهزة الكهربائية
هواء كيف

ال حتال       ط  لي 



الظوىءديالماطيرييل

ال     (W)  

هواء كيف



الظوىءديالماطيرييل
مروحة



الظوىءديالماطيرييل
تالجة



السخونالماء 
سخان  الطاق  
الش س  

ح م الخزان



السخونالماء 
سخان كهربائي



السخونالماء 
سخان  بالغاز



09.07.2021

Merci pour votre attention !

!شكرا لكم على اهتمامكم


