
 

 

 

 
 

 

 دمنهور قطاعلالبيانات المطلوبة 

 البيان البند م

 تاريخية عن القطاع نبذة 1

تم  2005الى  1960الصنع من  ألمانية بخارية م.وات 15×  2لوحدة ا -

  تكهنيها

 2015م الى  1968المانية الصنع من  بخارية م.وات 65×  3الوحدة  -

  تكهنيهاتم 

انسالدو ايطالية الصنع بالخدمة من  بخارية م.وات 300×  1الوحدة  - 

 الى االن 1990

يابانية الصنع بالخدمة    HITACHIغازية  م.وات 25×  4الوحدات  -

 الى االن 1985من 

 1995امريكية الصنع بالخدمة من  GEمركبة  م.وات 58× 1الوحدة  -

 الى االن

 ةمالريادة والتميز عالميا لطاقة كهربائية مستدا رؤية القطاع 2

 رسالة القطاع 3

المستدامة من كافة المصادر لكافة العمالء وفقا  توفير الطاقة الكهربائية

يتبنى سياسات  مؤسسيتنافسية من خالل عمل  وبأسعارللمعايير العالمية 

والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات  للموارد األمثلالجودة واالستخدام 

از األعمال بطريقة مسئولة أخالقيا بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانج

 بما يحقق صالح عمالئنا ، عاملينا ، مجتمعنا

4 
األعمال التى تقوم بها 

 التابعة للقطاع اإلدارات

 الوحدات بالقطاع . أعطالمسئولة عن صيانة  –رات الصيانات ادإ -1

 . واستقرارها على تشغيل الوحدات مسئولة –التشغيل  إدارات-2

 نةمعاو إدارات -3

 إدارات القطاع 5

صيانة  إدارة – واإلداريةالشئون المالية  ةإدار –إدارة شئون المحطة 

إدارة الشئون  –إدارة صيانة التربينات  –إدارة صيانة الغاليات  –االجهزة 

والصحة  السالمةإدارة  – التشغيلإدارة  –التربينات إدارة صيانة  –الفنية 

 إدارة الكيمياء  -إدارة صيانة الكهرباء  – المهنية

 تليفونات وفاكس 6
3474693/045 

3473803/045 

 خطة تطوير القطاع 7

 م.وات 300تم عمل تحديث الجهزة الوحدة  -

عمل تطوير  م.وات وسيتم 300تم عمل عمرة جسيمة لتربينة  الوحدة  -

 ً  . للوحدات تباعا

 ةمحطة جديد إلنشاءتم تجهيز مساحة كافية  فى ارض القطاع تصلح -

   

 

 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 لدلتا إلنتاج الكهرباءشركة غرب ا

 قطاع محطات إنتاج كهرباء منهور

 الشئون الفنية ومتابعة االداء

Egyptian Electricity Holding Company 

West Delta Production Company 

DAMANHOUR POWER SECTOR 



 

 م.وات 300البيانات المطلوبة للمحطة 

 البيان البند م

1 
نبذة تاريخية عن 

 المحطة

والشركة الصانعة انسالدو  1/5/1990وحدة مدخولها على الشبكة التم 

 الكنديةااليطالية وشركة بابكوك 

 مازوت -غاز  نوع الوقود 2

 م.وات 300 القدرة التصميمية 3

 1 الوحدات عدد  4

 1990 اإلنشاءتاريخ  5

 تليفونات وفاكس 6
3474693/045 

3473803/045 

   

 



 م.وات 300للوحدة  البيانات المطلوبة

 البيان البند م

 نبذة عن اإلدارات وهدافها ومسؤلياتها والسلطات والصالحيات

 صيانة الكهرباء 1
ك  66جهد  عالكهرباء للوحدة وكذلك لتفري أعطالصيانة مسئول عن 

  GISك.ف  220عك تفريوكذل

 للوحدة  االجهزة أعطالمسئول عن صيانة  صيانة االجهزة 2

 الغالية وملحقاتها  أعطالمسئول عن صيانة  صيانة الغاليات 3

  صيانة التربينات وملحقاتهامسئول عن  صيانة التربينات 4

5 
السالمة والصحة 

 ةالمهني

لمخزونات( وذلك يؤدى الى ام )اخالمحافظة على العامل واآللة والمواد ال

 اإلنتاجالوصول لجودة 

 الشئون الفنية 6

 الشغل وبرامج الصيانات وأوامرالتشغيل والصيانات  إداراتمتابعة 

غاز )وعمل التقارير اليومية والشهرية للقطاع ومتابعة الوقود  والعمرات

 (وسوالر -مازوت  -  -

 التشغيل 7
للوحدات  األعطالوتسجيل ل واستقرار الوحدات على الشبكة تشغي

 الصيانة إلدارات وإبالغها

 الكيمياء 8

عن معالجة مياه النيل الستخدامها فى مياه الشرب ومياه الوحدة مسئولة 

والصناعى للقطاع ومعالجة  الصحيالكهرباء ومعالجة الصرف  إلنتاج

 دائرة المياه والبخار للوحدة 

 شئون المحطة 9
 –الجراج  –للقطاع مثل )الورشة العمومية  المعاونة األقساممسئولة عن 

 المدنى( –المرافق 

10 
الشئون المالية 

 واإلدارة
 والمخازن للقطاع يةمسئولة عن متابعة جميع األمور المالية واإلدار

   

 



 
 
 



 
 م.وات 300غالية 

 
 
 
  م.وات 300تربينة الوحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 

 موات 300لد الوحدة مو



 

 محطة دمنهور المركبةالبيانات المطلوبة 

 البيان البند م

1 
نبذة تاريخية عن 

 المحطة

 إدخالهاوتم  1984م.وات عام  25×  4الوحدات الغازية قدرة  إنشاءتم 

 إنشاءثم تبع ذلك  1988وقد تم افتتاح المحطة عام  1985الخدمة عام 

 1995الخدمة عام  إدخالهاوتم  1994م.و عام  58وحدة بخارية قدرة 

 لتكون دورة مركبة 

 غاز طبيعى/ سوالر مخصوص نوع الوقود 2

 م.وات 58+  25×  4 القدرة التصميمية 3

 غازيات + بخارية 4 عدد الوحدات 4

 1994، الوحدة البخارية  1984الوحدات الغازية  اإلنشاءتاريخ  5

 3473773/045 تليفون وفاكس 6

 



 المركبة ت االدارة العامة لمحطة دمنهوربيانا

 البيان البند م

1 

نبذة عن االدارة 

وأهدافها 

ومسئولياتها 

والسلطات 

 والصالحيات

 إدارة -عامة تنبثق عنها : إدارة ىمحطة دمنهور المركبة ه إدارة-

 اجهزة( –كهرباء  –غاليات  –ربينات تالمختلفة ) بأقسامهاالصيانة 

الشئون الفنية والسالمة والصحة   -: أقسامافة الى التشغيل باالض وإدارة

 والمشتريات والمرافق والكيمياء . –والشئون اإلدارية  –المهنية 

لعامة للمحطة من اجل اتتعاون تلك األقسام معا تحت قيادة االدارة -

المحافظة على امن وسالمة وحدات التوليد ورفع كفاءتها من خالل 

ومتابعة أدائها وإجراء العمرات والصيانات  التشغيل االمن واألمثل لها

 بانتظام وااللتزام بقواعد االمن الصناعى والسالمة والصحة المهنية

2 

ما يراد عرضة من 

بيانات وصور 

 ووسائط

- 

 



 
 م.وات 58× 1+   25×  4الوحدة الغازية 

 

 
 
 
 
 

 

 
 


