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 لمقطاعالبيانات المطموبة اوال : 
 

 م البند البيان
  كم شرق االسكندرية  52تقع محطة توليد كيرباء أبو قير الجديدة عمى بعد

 فدان 03ساحل البحر المتوسط بمساحة  عمى
  5302بدء العمل بالمشروع يوليو  
 شاء وحدتين لتوليد الطاقة الكيربية من البخار نالغرض إ 
 5305لشبكة عام تاريخ الدخول عمى ا  

 0 نبذة تاريخية عن القطاع

 .وضع األولوية القصوى ألنتاج الطاقة النظيفة وصديقة لمبيئة 
  بحث السبل باستمرار لمحد من األنبعاثات مع المحافظة عمى انبعاثات ضمن

 الحدود القانونية
 .الريادة والتميز عالميا لطاقة كيربية مستدامة 

 5 رؤية القطاع

الكيربائية المستدامة لكافة العمالء وفقًا لممعايير العالمية وبأسعار توفير الطاقة 
تنافسية من خالل عمل مؤسسي يتبنى سياسات الجودة واإلستخدام األمثل لمموارد 
نجاز  والحفاظ عمى البيئة إعتمادًا عمى قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وا 

  .الح عمالئنا وعاممينا و مجتمعنااألعمال بطريقة مسئولة أخالقيًا بما يحقق ص

 0 رسالة القطاع

 المشاركة لضمان سالمة المعدات وتشغيميا فى حدود القيم األمنة
األعمال التى تقوم بيا اإلدارات 

 التابعة لمقطاع
4 

 إدارة صيانة التربينات 
 إدارة صيانة الغاليات 
 إدارة صيانة األجيزة 
 إدارة صيانة الكيرباء 
 إدارة التشغيل 
 دارة الكيمياءإ 
 إدارة السالمة والصحة المينية 
 إدارة شئون المحطة 
  اإلدارة العامة لمشئون الفنية ومتابعة األداء 
 إدارة الشئون المالية واإلدارية 
 اإلدارة المدنية 

 2 إدارات القطاع

302986444/  ف  9 تميفونات وفاكس 

 مرفق بإسطوانة العرض
الوسائط المتعددة مثل الصور 

وىات ونحوىاوالفيدي  
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 عن طريق محوالت ك ف  233/  553بين شبكتين الجيد العالى ربطال
 الربط

  انشاء مخزن قطع الغيار و الورش عمى احدث نظام بما يتماشى مع
 المواصفات العالمية

 عمى احدث نظام  تحديث معمل تحميل عينات الزيوت و المازوت و المياه
  ISO 9001  ول عمى شيادةلمحص بما يتماشى مع المواصفات العالمية

&ISO 17025  

 8 خطة تطوير القطاع

المزيد من البيانات الخاصة بالقطاع  مرفق بإسطوانة العرض
 والمراد عرضيا

6 
 

 البيانات المطموبة لإلداراتثانيا : 
 

 البيان البند م

0 
نبذة عن اإلدارة وأىدافيا 

 ومسئولياتيا

 أوال: األعمال الخاصة بالشئون الفنية
 التخطيط ومتابعة الصيانات  .1
   بالتعاون مع أقسام المحطة المختمفة عداد برنامج الصيانة السنوية لممحطةإ  
 ومتابعة البرنامج الخاص بأوامر الشغل  متابعة يومية لصيانة األعطال المسجمة

 (EMPACوشيادة التأمين )
  عداد ومتابعة طمبات الشراء المحمية والخارجيةإ 
 / تشحيم لممعدات مع بيان نوع الزيت/الشحم والكميات إصدار شيادة تزييت

 الخاص بالشركة الصانعة وحالة المعدة O&Mالمستخدمة وذلك طبقا لمـ 
  يتم عمل تحميل لمزيوت المستخدمة ومقارنتيا بالمواصفات القياسية لموقوف عمى

 مدى جودة الزيت 
 معدة وتقميل فرق يتم إصدار شيادة لمتبديل الدورى لممعدات لمحفاظ عمى كفاءة ال

 عدد ساعات التشغيل لممعدات
 التقارير ومتابعة أداء الوحدات .2
  التنسيق مع قسم التشغيل لحساب الكفاءة الحرارية وا عداد التقرير الشيري الخاص

  بجميع وحدات المحطة والكفاءة الكمية ليا
 ستيالك متابعة يومية لموحدات واعداد تقارير يومية بالطاقة المولدة والمستيمكة وا

 الوقود
  عداد مشروع الميزانية السنوي لممحطةإ  
 رصد القيم التشغيمية لممعدات والتأكد من حدود التشغيل األمن لموحدات 
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 التدريب .3
  تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتدريب كافة العاممين بالمحطة لرفع الكفاءة العممية

 والعممية إلتقان العمل
 والتكويددليل التوصيف  –مشروع تطوير المخازن  .4
  العمل عمي البرنامج الخاص بتكويد قطع الغياروالوقود وميمات المستيمكة

 والمستديمة.
 االرشيف .5
           ارشيف الكتروني يتضمن كافة الوثائق المتعمقة بالمحطة 
 ( ارشيف ورقيDCC   ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 الخاصة بالمهمات الكهربيةثانيا: األعمال 

 اإلختبارات الدورية لممحوالت  
 صيانة ميمات  ومعدات المحوالت 
  عممية تكرير وفمترة زيت المحوالت وتحميل الغازات الذائبة 
  يتم فحص العوازل الكيربية و الـArrestors  وجياز مغير الجيد وفحص الوقاية

 ات والتأكد من سالمة لوحة التحكم لممحولالميكانيكية )بوخمز( وفحص الدىان
   يتم التنسيق مع مركز التحكم القومي لفصل المحول والتنسيق مع إدارة

 االختبارت لتجييز الميمات الخاصة واإلجراءات لعمل إختبارات المحول
  التأكد من إكتمال عزل المحول وتجييز شيادة LOTO 
  لدصيانة وتغيير الفرش الكربونية الخاصة بالمو 
 إختبارات البطاريات وصيانة أنظمة التيار المستمر 

 
 ثالثا: األعمال الخاصة بالمهمات الميكانيكية   
  انظمة مياة التبريد الخاصة بمعدات الوحدة 
 االعمال الخاصة بصيانة خطوط ودوائر التغذية والمتكاثف 
  االعمال الخاصة بصيانة الطممبات 
  االعمال الخاصة بصيانة البموف 
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 رابعا: األعمال الخاصة بإدارة الكيمياء وشئون البيئة  

 االعمال الخاصة بالكيمياء
  مراقبة الحقن الكيماوي بمختمف معدات المحطة إلطالة عمرىا االفتراضي وذلك

  .لمنع تأكل أجزاؤىا المعدنية
 )متابعة وحدة إنتاج الكمور)الييبوكموريت 
 مكثفاتقياس نسبة األكسجين في مياه التغذية وال 
 حساب استيالك الكيماويات اليومية والشيرية والسنوية  
 تنشيط وحدة إزالة األمالح عند الحاجة.  
 التأكد من صالحية الزيوت المستخدمة في المحطة  
  أعداد التقارير اليومية لمتابعة عمل الوحدات بعد االنتياء من التحاليل اليومية

  .المذكورة أعاله
 العينات وقراءة أجيزة القياس ومقارنتيا بنتائج التحاليل  األعمال المتعمقة بغرفة

  .المخبرية
 تحضير المواد الكيماوية الالزمة  . 
  إضافة المواد الكيماوية في الخزانات المخصصة ليا في أماكن متفرقة

ومالحظتيا باستمرار والتحكم في الكميات المضافة بالزيادة أو النقصان عند 
  .الضرورة

 ومتابعتيا وأخذ عينات من  ممعداتل التنظيف الكيماوي لالتحضير ألعما
 .الترسبات وأجراء التحاليل الالزمة ليا لمعرفة طبيعتيا

 االعمال الخاصة بالبيئة
 .قياسات الغازات المنبعثة من عادم الوحدات 
 .متابعة السجل البيئي وتحديثة 
 .تحاليل مياه الصرف الصناعي المعالج 
 .تحاليل مياه الصرف الصحي 
 .تحاليل مياه الشرب 
 .المرور اليومي عمي مداخل ومخارج مياه التبريد لممحطة 
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 خامسا: األعمال الخاصة بصيانة األجهزة الدقيقة

 وانتظاميا   شراف والمتابعة الدقيقة لألجيزة والمعدات لكي تعمل بكفاءة عاليةإلا
 مدار الساعة  بالعمل عمى

 ر ورفع كفاءة عمل أجيزة القياس والتحكم دراسة الخطط والبرامج الخاصة بتطوي
 .العممي والتكنولوجي  ومسايرة التقدم

 عمل معايرة لالجيزة لضمان عمميا في حدود القيم المقننة 
 بإدارة التشغيل: األعمال الخاصة سادسا

  تختص ىذه الوظيفة باإلشراف عمى تنفيذ برامج التشغيل ومراقباتيا لضمان
 اجات الشبكة الموحدةسالمة المعدات وتمبية إحتي

  اإلشتراك فى وضع برامج الصيانة الدورية والعمرات لممعدات لمحفاظ عمى سالمة
 المعدات ورفع كفائة أدائيا

  واإلشراف عمى تنفيذىااإلشتراك فى وضع برامج اإلختبارات الدورية لمميمات 
 اإلشتراك فى وضع برامج تدريب العاممين بيدف رفع الكفائة الفنية ليم 
 بعة تنفيذ قواعد السالمة والصحة المينية بما يضمن سالمة المعدات واألفرادمتا 
  شيادة تأمين طوات عمال العزل واإلرجاع لممعدات حسب خمتابعة تنفيذ أ

 المعدات

5 
ما يراد عرضو من بيانات 

 وصور ووسائط
 مرفق بإسطوانة العرض
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 البيانات المطموبة لكل محطةثالثا : 
 

 بيانال البند م

 نبذة تاريخية عن المحطة 0

  كم شرق  52تقع محطة توليد كيرباء أبو قير الجديدة عمى بعد
 فدان 03االسكندرية عمى ساحل البحر المتوسط بمساحة 

  5302بدء العمل بالمشروع يوليو  
  الغرض. إشاء وحدتين لتوليد الطاقة الكيربية من البخار 
  5305تاريخ الدخول عمى الشبكة عام 

 غاز طبيعى / مازوت نوع الوقود 5
 ميجا وات لممازوت 0523ميجا وات غاز طبيعى/  0033 القدرة التصميمية 0
 م.و 923*  5 عدد الوحدات 4
 5332يوليو  نشاءاالتاريخ  2
 302986444/  ف تميفون وفاكس 9

الوسائط المتعددة مثل الصور  2
 والفيديوىات ونحوىا

 مرفق بإسطوانة العرض 

8 
مزيد من البيانات الخاصة ال

 بالمحطة والمراد عرضيا
 مرفق بإسطوانة العرض

 
 
 
 
 


