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 نبذه عن القطاع

 

 . 2004 ةالقطاع سن نشاءإتم   -

 . شارع فؤاد تحت مسمى قطاع الدرسات و البحوث التطوير و المشروعات 66و كان مقره  

  .ختبارات دارة اإلإدارة المشروعات وإدارة الدراسات والبحوث وإنشاء إتم هيكلة القطاع و  -

 خلف معهد البحوث الطبية .لى شارع الحضرة البحرية مقر القطاع إ تم نقل 2009فى عام   -

  تم فصل إدارة اإلختبارات عن القطاع وضمها إلى قطاع الشئون الفنية .  - 
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 القطاع ةرؤي

 

 دراسات والمشروعات بوضع الخطط والبرامج الالزمة لتطوير النشاط الرئيسى بالشركة يقوم قطاع ال

وتقديم االستشارات الفنية لمحطات التوليد  الزمة الطاقة الكهربية واجراء التحسينات الفى مجال توليد 

من خالل عمل الدراسات والبحوث الالزمة لرفع كفاءة المحطات وايجاد حلول لمشاكل التشغيل 

 . والصيانة ومتابعة الجديد عالميا فى مجال محطات التوليد
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 القطاع ةرسال

 

 والتطوير . الخلق واإلبتكار -

 تحليل البيانات للوصول بمعدالت اآلداء إلى األفضل . -

 على البيئة وتقليل التلوث .  للحفاظ ثإعداد الدراسات والبحو -

 .واألداء الجيد فى الوقت المحددتنفيذ المشروعات األستثمارية  -
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عمال التى األ

تقوم بها 

ة دارات التابعاإل

 للقطاع

 

 : دارة الدراساتإ 

 

 إجراء الدراسات الالزمة لعمل التحسينات الالزمة بمحطات اإلنتاج .

 إجراء البحوث الفنية الالزمة لتطوير محطات اإلنتاج وخفض اإلستهالك الذاتى بها .

متابعة التطويرات الحديثة فى مجال المحطات والطاقة واإلتصال بالهيئات العلمية ومراكز البحوث 

 . فى تبادل المعلومات والوثائق

 . القيام بتحليل المشاكل واألعطال وإيجاد الحلول العملية المناسبة

 

 :إدارة  متابعة المشروعات  

 

 . عمل الدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات الجديدة

 التحسين البيئى –اإلحالل والتجديد  –متابعة تنفيذ المشروعات اإلستثمارية )المشروعات الجديدة 

 . وتحسين اآلداء(  

 اإلشتراك فى الدراسات الخاصة بإنشاء المشروعات وتفريغ الطاقة المولدة من المشروعات الجديدة .

 إعداد التقارير الشهرية والربع سنوية للمشروعات اإلستثمارية .

 إعداد موازنة وميزانية الشركة للمشروعات اإلستثمارية . 

 ت جديدة .اإلشتراك فى البحث عن أراضى تصلح إلقامة مشروعات لمحطا
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 دارات القطاعإ

 . الدراسات و البحوث و التطوير  ةدارإ -

 . المشروعات ةمتابع ةدارإ -
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تطوير  ةطخ

 القطاع

 

 .  ليد الكهرباءاحدث االبحاث التى تفيد فى مجال تو ةالتواصل مع كليات الهندسه لمتابع -

 .ير، وتقديم األفكار لتَطويّة لوضع الُخطط المستقبل -

 . تفعيل االبحاث التى تم اعدادها بالتطبيق العملى بالمحطات -
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   تليفونات 

 وفاكس

 4209416              :TE                                                            FAX : 4209416             

projects@yahoo.com                                    wdepc_ 
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الوسائط 

     المتعددة مثل 

الصور 

والفيديوهات 

 ونحوها

             

 Wdstudies@hotmail.comأبحاث الدراسات على االيميل 
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المزيد من 

البيانات الخاصة  

بالقطاع والمراد 

 عرضها

                       --------------------------------------------- 

 


