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نبذة تاريخة عن القطاع1

 نتيجة التوسع فى 2005تم تقسيم قطاعات اإلنتاج إلى قطاعات اإلنتاج و قطاعات الشئون الفنيه فى عام * 

.األعمال و لتطوير األداء 

ومنذ ذلك التاريخ استحدثت االدارة العامة لشئون المحطات* 

2008 حتى 2005مدير عام خالل الفترة من / سنيه دياب عطيه درجة / تم شغل م* 

2008تم استحداث درجة رئيس قطاع شئون المحطات فى * 

 حتى نهايتها 2008محمد ابوعياشة درجة رئيس قطاع خالل الفترة من / تم شغل م* 

2013 حتى 2008سنية دياب درجة رئيس قطاع من / شغل م* 

2013محمد عبد الباقى ابو سنه درجة رئيس قطاع فى / شغل م* 

2014 حتى 2013محمد كويله درجة رئيس قطاع من / شغل م* 

 حتى تاريخه2016كمال على ياسين درجة رئيس قطاع ابتداء من / شغل م* 

رؤية القطاع2
تطوير أداء محطات التوليد بشركة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء لتتبوأ الشركة مكانة متقدمة مقارنة 

.بالشركات الشقيقة 

رسالة القطاع3

متابعة أداء محطات التوليد من خالل وضع الخطط والبرامج للصيانات والعمرات والتأكد من تنفيذها مع توفير قطع 

الغيار الالزمة حفاظاً على استمرارية التشغيل على الشبكة الكهربية الموحدة طبقاً لمعدالت أداء المحطات 

ومقارنتها بالقيم القياسية مع االستخدام األمثل للموارد المتاحة من موارد بشرية وتكنولوجيا عالية الكفاءة بما 

.يحافظ على البيئة المحيطة ويحقق الصالح العام للمجتمع 

اعداد برامج الصيانات والعمرات لوحدات التوليد والقيام بالزيارات الميدانية للمحطات لمتابعتها  واعداد التقارير * 

الخاصة باالعمال التى تمت 

متابعة الحالة الفنية للوحدات وذلك من خالل اعداد بيانات يومية تتضمن الطاقة المولدة والمرسلة واالحمال * 

والعجز ومعدالت االستهالك ونسبة االستهالك الذاتى للمحطات ومتابعة نتائج االختبارات التابعة للقطاع 

التنسيق مع التحكم الجراء الصيانات االسعافية والوقائية للوحدات للحافظ على استمرارية التشغيل * 

دراسة التقارير الخاصة بالحوادث واالعطال واعداد لجنة االعطال لمناقشتها واعداد التوصيات لتالفيها وعدم * 

تكرارها 

اعداد المشروعات االستثمارية والموازنة التخطيطية الخاصة بقطع الغيار والوقود الالزمة للوحدات خالل * 

االعوام المالية

متابعة شاملة لمحطة كهرباء مطروح من حيث تطوير اداء تشغيل الوحدتين * 

اعداد برامج التدريب للعاملين بالمحطات ومتابعة تنفيذ هذه البرامج *

اعداد التقارير الشهرية الخاصة بالسيارات التابعة للمحطات وموضح بها حالة السيارت ومعدل استهالك الوقود * 

والمنصرف على قطع الغيار

حساب حافز مؤشرات االداء وحافز استمرارية تشغيل الوحدات لجميع المحطات * 

حساب البيانات الفنية الخاصة بالمحطات وارسالها للجهة الطالبة * 

العمل على تالفى مالحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والرد عليها* 

متابعة كميات الوقود الموردة والمستهلكة بالمحطات والكفاية منها ومخاطبة التحكم يوميا ومخاطبة شركات * 

البترول لتوريد الكميات الالزمة لسد احتياجات وكفاية المحطات 

متابعة القيمة الدفترية والعمر االفتراضى للوحدات العداد المذكرات الخاصة بتكهين الوحدات المنتهيه قيمتها * 

الدفترية 

متابعة الموقف التنفيذى لقرارات مجلس االدارة الخاصة بالمحطات * 

الرد على مالحظات المرور االمنى على محطات الشركة سواء كانت هذه المالحظات من االدارة العامة لالمن * 

بالشركة او من قبل الشركة القابضة 

الرد على مالحظات قطاع التفتيش ومراقبة الجودة* 

متابعة نتائج استخدام مواد االضافات فى المحطات البخارية عند التشغيل بالمازوت للحد من االثار الجانبيه له* 

لمعرفة مدى حيوده عن  (غاز طبيعى ومازوت )متابعة تحاليل المعامل المركزية للوقود المستخدم فى المحطات * 

المواصفات القياسية ومخاطبة الشركات الموردة فى هذا الشأن 

متابعة ارسال عينات من زيوت المحوالت من قبل المحطات لتحليلها بالمعامل المركزية لمتابعة نسب الغازات * 

الذائبة فى زيوت المحوالت لضمان سالمة التشغيل

الرد على مالحظات السالمة والصحة المهنية بالشركة او بالشركة القابضة والعمل على تالفى هذه المالحظات * 

فى المحطات وكذلك اعداد التقارير الخاصة بالقياسات البيئية بالمحطات للرد على استفسارات ادارة البيئة

بثينة

شركة غرب الدلتا النتاج الكهرباء

  قطاعات االنتاج     

 قطاع شئون المحطات  

البيانات المطلوبة لكل قطاع

االعمال التى تقوم بها ادارة 

شئون المحطات التابعة للقطاع
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ادارات القطاع5
اإلدارة العامة للتصنيع - اإلدارة العامة لالحتياجات وقطع الغيار - اإلدارة العامة لشئون المحطات 

.كرموز - السيوف - مطروح  : محطات - اإلدارة العامة للورش المركزية - المحلى 

تليفونات وفاكس6
035743254/ ت

035775035/ ف

7
الوسائط المتعددة مثل الصور 

والفيويوهات ونحوها
ملحق

خطة تطوير القطاع8

العمل على تحقيق أقصى استفادة من الموراد البشرية المتوفرة لدى القطاع ، بتطوير أدائهم من خالل التدريب و * 

.تدوير الوظائف بما يحقق صالح العمل بالقطاع 

شئون المحطات ، قطع  )نشر ثقافة العمل على أسس اقتصادية بين جميع العاملين بالقطاع بإداراته المختلفة * 

بحيث يدرك جميع العاملين بالقطاع أن الغرض األساسى هو إنجاز العمل  (الغيار واالحتياجات ، التصنيع المحلى 

.على أكمل وجه ممكن على أسس اقتصادية تحقق صالح الشركة 

9
المزيد من البيانات الخاصة 

بالقطاع والمراد عرضها
ـــــ

بثينة

-2
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1

نبذة عن االدارة واهدافها 

ومسؤلياتها والسلطات 

والصالحيات

.اإلشراف على إعداد التقارير و البيانات الفنية الخاصة بالمحطات من مختلف أوجه أنشطتها .  1

إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمحطات و إعداد تقارير األداء وإجراء التحليل الالزم لها والعرض . 2

.على رئيس قطاعات االنتاج 

اإلشراف على مراقبة أرصدة المخازن من قطع الغيار و المهمات و الوقود الالزم للتشغيل و الصيانة .  3

.بالمحطات و  إعداد التقارير الالزمة عن االحتياجات منها 

متابعة تدبير االحتياجات من قطع الغيار و احتياجات التشغيل و الصيانة للمحطات و تعطى األولوية للتصنيع .  4

المحلى تجميع و دراسة التقارير عن الحوادث  و األعطال فى المحطات و رفعها لرئيس قطاعات اإلنتاج 

.بالتوصيات الالزمة 

متابعة تنفيذ خطط و برامج التشغيل و الصيانة والمشروعات الجديدة و مشروعات اإلحالل و التجديد .  5

بالمحطات 

.االشتراك فى إعداد برامج التدريب للعاملين بالمحطات و متابعة تنفيذ هذه البرامج .  6

.العمل على تالفى مالحظات الجهاز المركزى للمحاسبات و الرد عليها .  7

.اإلشراف على تطبيق تعليمات و قواعد السالمة و الصحة المهنية و قانون البيئة .  8

.القيام بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة .  9

2
ومايراد عرضه من بيانات 

وصور ووسائط
مرفق بعض الصور من المتابعة الميدانية للعمرات بالوحدات المختلفة

بثينة

البيانات المطلوبة لالدارات

شركة غرب الدلتا النتاج الكهرباء

  قطاعات االنتاج     

 قطاع شئون المحطات  



 المهام التى تقوم بها ادارة االحتياجات وقطع الغيار 

ادارة قطع الغيار واالحتياجات ادارة عامة تتبع قطاع شئون المحطات الذى يقع تحت سلطة االشراف المباشر 

 .للسيد المهندس / رئيس قطاعات االنتاج 
 -أهدافها ومسئولياتها:

يتم ذلك بالتنسيق مع  صناف التى تحتاجها المواقع المختلفة واأل المهمات و توفير قطع الغيار و -
دارتها المختلفة وذلك عن طريق إالمخازن ب المشتريات و قطاعات عديدة سواء المحطات أو

بدائلها وذلك لتقليل البحث فى مخازن الشركة كلها أو الشركات الشقيقة عن هذه األصناف أو 
 توفير فى تكلفة الشراء للشركة . المخزون بالشركة و

معدالت استهالكها بحيث  و رصدة المخزنية بكل المواقعومن مسئوليات االدارة ايضا مراجعة األ -
 . أكثر من الحاجة صناف في حالة طلب كمياتيتم اتخاذ القرار الصحيح نحو شراء هذه األ

الموافقات التى تتعدى سلطة رؤساء القطاعات حيث يتم مراجعة  دارة طلب المناقصات وإ -
يكون هناك مجال لتوريدات قطع  استكمال المواصفات بدقة بحيث ال الخاصة و الشروط الفنية و

 . غيار غير كافية المواصفات الفنية أو ترك مجال لتالعب الموردين
 المواد و تقييم شامل لقطع الغيار و يتم حاليا و العمل على تقليلها دراسة األصناف الراكدة و -

 . دارة الرواكدعمل قاعد بيانات بمنظور حديث إل تصنيفها و المهمات الراكدة بالمخازن و

حيث تقوم االدارة بمسئولية التنسيق بين لجنة توحيد االشتراك في متابعة برنامج التكويد الفنى  -
 صناف بصورة موحدة ويير مسميات األالمواقع المختلفة لتغ تكويدها و المسميات المخزنية و

 . متابعة استمرار العمل بهذه المسميات ضم المتشبهات و
 . وسائل األمان المتعددة طريقة التخزين و حفظ األصناف و وضع السياسة الخاصة بسالمة و -

مراجعة بياناتها مثل معدالت  االشراف على اعداد التقارير المطلوبة من المواقع المختلفة و -
 االضافة . معدالت السحب و التحويل من المخازن و

 والتأكد من سير األعمال بطريقة سليمة. EMPACمتابعة العمل على برنامج  -

 عداد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد بدراسة احتياجات المحطات المختلفة إ االشتراك في  -
- الكهنة –الغازات الصناعية  - الكسوة –الشحومات  الزيوت و تجميعها لبعض البنود مثل ) و

 . ( يجار سيارات العاملينإو  - البطاريات الكاوتش و

ناف المطلوبة جراء التعديالت المناسبة على مواصفات األصإدارة بصالحيات تتمتع اإل و -
كذلك قرار تداول االصناف بين  تقليل أو زيادة الكميات المطلوبة و غيرها و بالمناقصات و

 . المختلفة بما يحقق اكثر توفير مادى فى الشراءالمواقع 

 
 أهم أعمال االدارة التى تمت بالفعل :



 

 

  

 
         

 
 ادارة االحتياجات وقطع الغيار         
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 المشاركة فى برنامج التكويد ونطوير المخازن . -1
وضع صورة جديدة الحتياجات المحطات من خالل وضع دراسة للبدائل مثل احتياجات  -2

البدائل التى وفرت الكثير حيث تم وضع العديد من  2018-2017الزيوت للعام المالى 

 للشركة .
وضع اساسيات قاعدة برنامج الدارة الرواكد حيث تم عمل تصنيف لقطع الغيار الراكدة  -3

 الشركة عن أصناف مجهولة. ىيمكن من خالله البحث بسهولة لمهندس

المشاركة فى اعداد تكويد خاص بالشركة لسيارات الشركة وقطع الغيار الخاصة بها بحيث يكون  -
اك مسمى واحد ألى قطعة غيار على نمط برنامج التكويد المخزنى مما يوفر الكثير من الوقت هن

 فى تحديد االحتياجات بدقة. والمال والجهد

 المشاركة فى وضع مسميات موحدة لقطع الغيار بالمخازن لضمان جودة مسميات االصناف -
 والمواتير والرولمان بلى والمبينات وقدهذا بالفعل على العديد من قطع الغيار  المهمة مثل البلوف

عمل قواعد بيانات الهم االصناف االستراتيجية بالمواقع تتضمن البدائل وتاريخ الصالحية ان وجد  -
وكانت البداية الزيوت والشحومات بالمحطات لما لها من تكلفة عالية نظرا لسعر العمالت 

 الصعبة حاليا.
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 قطاع شئون المحطات          
 االدارة العامة للتصنيع المحلى
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 دارة العامة للتصنيع المحلىاإل
 دارة العامة لتصنيع :نبذة  مختصرة عن اإل

 

 دارة العامة للتصنيع وهى تتبع مباشرة قطاع شئون المحطاتأنشأت اإل

لترشيد الحد من شراء قطع الغيار الخارجية عادة تأهيلها وإلتوفير قطع الغيار  المصنعة  محليا  و اصالحها  و
 .ها على الشبكةلتشغيل االمن للوحدات  واستقرا رلضمان او المصروفات

 

 ة:داراإلالهدف من 
 

 

لضمان التشغيل الحد من شراء قطع الغيار الخارجية  عادة تأهيلها وإاصالحها  وقطع الغيار  المصنعة  محليا  و توفير 

 ها على الشبكةللوحدات  واستقرا رمن اآل

 

  :  وصالحيتها دارةمسئوليات اإل
 

 صالح المعدات وصيانتها من خالل تفعيل دور التصنيع المحلىإعادة   إمن شراء قطع الغيار والمصروفات و  الحد  
 :عن طريق 

وعمل تها من حيث الخامات والمهمات وتطويرها امتابعة مستلزمات الورش التابعة للمحطات واحتياج  -1
 .دوات والخامات والعامليين بالورشتنسيق مستمر بين الورش  المختلفة لالستفادة باأل

   .تمام المهامعادة توزيع العمالة داخل الورش إل إو التنسيق بين ورش المحطات  -2

ت للتصنيع للحد لسد احتياجات المحطامر ذا لزم األإعادة التدوير للخامات وإ التنسيق بين ورش المحطات -3
 .  من شراء  المهمات

أداء العاملين  بمتابعة  فع الروح المعنوية لديهمين بالورش ور داء العاملالعمل على التحسين المستمر أل -4
   .ين بالورش للتدريب الداخلى والخارجىمن خالل مسئولى الورش عن مدى احتياج العامل

 .عمال وتقييم ماتمببيان سير األ عداد التقارير الخاصةإصة بالتصنيع المحلى و عمال الخامتابعة تنفيذ األ  -5

مكانية التصنيع المحلى لقطع الغيار الالزمة إشراف على دراسة وتحليل  احتياجات  العمل  بالمحطات و اإل -6
 .(ن  )بورش الشركة أو السوق المحلىملتشغيل المحطة التشغيل اآل
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  دارة.:عمال التى تتم باإلاأل

ع غيار عادة خرط المهمات الكبيرة الغير صالحة الستخدامها كقطإمات التى تصلح إلعادة  التأهيل و تجميع المه -1

 للمهمات الصغيرة.

التنسيق بين المحطات  واالعتماد على بعض الورش فى لف المحركات  ) كورشة كفر  الدوار وورشة محطة  -2

 ك.ف(.  6دمنهور فى لف المحركات حتى 

إ -3 عادة تأهيل  جميع بلوف المحطات التابعة لشركة غرب الدلتا  وصيانتها  بالورشة العامة تسهيل اجراءات  

لصيانة البلوف بمحطة جنوب القاهرة التابعة لشركة القاهرة  لتحقيق مبدأ التعاون بين جميع الشركات المملوكة 

 للشركة القابضة والحد من شراء عملية  شراء البلوف.

ورش المركزية بالعاشر اليعها بنتلزمات المحطات من علب المسخنات الغازية السنوية  والتى يتم تصتجميع مس -4

 دراجها ضمن الموازنة التخطيطية السنوية .إمن رمضان  و 

% من تكلفة عملية 40مساعدة المحطات بتوفير المواد الخام المعدنية من الخردة لمعمل الفلزات  وتوفير حوالى  -5

 دة سباكة المصنوعات .عاإالتصنيع  و 

صالح إالستكمال محطات والتنسيق بين ورش المحطات ورش العمال التصنيع داخل الشهرية ألالمتابعة  -6

 المهمات . 
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 بعض األمثلة التى تم تنفيذها فى ورش المحطات
 

 ق لطلمبة تغذية لمحطة مطروح ــحلقة زن2جلبة حشو و 2تصنيع عدد 

 بورشة محطة كفر الدوار 

حلقة الزنق وجلبة الحشو القادمة من محطة 

 مطروح

 

 

 

 

 

 

 فتحات التهوية للعضو الدوار لمحرك محطة سيدى كرير  باستخدام البنط  ـيفظتن

 بورشة محطة كفر الدوار
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 ك.ف 66مفاتيح جهد  3عملية اصالح عدد 

 بمحطة كهرباء دمنهور

 

 تم االصالح بالجهود الذاتية و تم تصنيع بعض المهمات بورشة المحطة 

 و من امثلة ذلك:

  

 

 
 

 دمنهور لمحطة المكان المشار اليه به قطعة مفقودة تم تصنيعها و تصليبها فى الورشة التابعة 
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  بمواسير جديدة  للوحدة الثانية سخان الضغط المنخفض القديمةمواسيرالعملية استبدال 

 : بوقيرأبمحطة 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 )   محطة كهرباء أبو قير ( هيكل مواسير السخان كامال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أبوقيرمحطة  السخان بعد التنظيف والصنفرة  )                                    
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 اصالح  مروق الصرف الصحي الخاص بمحطة كفر الدوار
 بورشة محطة كفر الدوارقبل العاملين من    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بوقيرأفى ورش  محطة كهرباء  رينجات طلمبات التغذية تصنيع 
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 -لسخانات البخارية بمحطة سيدي كرير:ا

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  إحداهما جاري العمل به بتركيب مواسير التبادل الحراري Two Sectorsالصـــورة توضح                          

 )  ورشة محطة كهرباء سيدى كرير (                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محطة سيدى كرير ومواسير التبادل الحراري في ورشة  Headerتم تصنيع  
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Header  سيدى كرير تم تصنيعه في ورشة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بورشة محطة سيدى كرير شكل يوضح السخان البخاري أثناء التركيب واللحام
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 -تصنيع المبادل الحراري بمحطة كهرباء دمنهور :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 باء دمنهور                    محطة كهر بورشة  المبادل الحرارى الذي تم تصنيعه                          

 

 

 



 الورش المركزية

 

 صالح واإل عمال الصيانة الدورية وأ المركزية بتنفيذ برامج التشغيل و شتختص الور

المختلفة دون الحاجة  عالصيانات الالزمة للمواق صالحات وإلهدافها هى القيام باأ لك النقل وذك

 . باقل تكلفة ذلك للحصول على افضل النتائج  لمساعدة الورش الخارجية  و

 المسئوليات

 –صالح بالورش المركزية مثل ) لحام اإل الصيانة الدورية و برامج التشغيل و -

 . كذلك وسائل النقل الخ ( و –سمكرة  –خراطة  –سباكة  – نجارة

  . كميات قطع الغيار المطلوبة للورش عداد مواصفات وإ -

 . الطارئة عن الورش الدورية و عداد التقارير الخاصة  وإ -

 .معدات الصيانة  و اآلالت كفاءة تشغيل العدد والحرص على  -

قطع الغيار الممكن  التصنيع الذاتى الحتياجات المحطة من المهمات المختلفة و -

 . تصنيعها

 اهم االنجازات فى الفترة االخيرة

 المحور االول 

 الورش المركزية ذاتها  -1

 انشاء ورشة دوكو جديدة-

تاهيل الورشة من توفير عدة شاملة كال على حسب تخصصه فتم شراء عدة كاملة لميكانيكا   -

 الديزل والبنزين 

 تاهيل الورشة من توفير عدة شاملة لورش الميكانيكا و الديزل والبنزين -

 عمل عمرات لكباسات الهواء الى ان اصبح المتاح االن اربع كباسات -

 باالجهزة متكاملةف انشاء ورشة تكيي -

 انشاء وحدتين غسيل للسيارات وتوفير التشحيم بمحطات الوقود  الخارجى  -

 ن ومسدسين تموينيتشغيل محطة تموين للسيارات بالسوالر  عن طريق تشغيل طلمبت -

 انشاء ورشة لحام كهرباء بشراء ماكينة لحام كهرباء وارجون مع ورشة الحدادة -

يارات الحديثة مما ادى الى توفير مبلغ كبير بدال من شراء جهاز للكشف على اعطال الس -

 الكشف الخارجى



 عمل قاعدة بيانات لكل سيارة تتعامل مع الورش وعمل ملف صيانة لكل سيارة  -

 

 المحور الثانى

 تاهيل المعدات الثقيلة  للشركة

 ( طن7&5كالرك عاطلين تماما )  2عمل اعادة تاهيل لعدد  -

 مطروح البخاريةاعادة تاهيل ونش محطة  -

 المحور الثالث

 رفع عدة سيارات من التكهين واعادة تشغيلها

 المحور الرابع :

 عمرات االوتوبيسات والميكروباصات

 الخامسالمحور 

الدارات وساىل النقل بالمواقع االخري فى والخبرات واالمكانيات الممكنة  تقديم الدعم الفنى 

 حالة الطلب 


