
المطلوبة لكل قطاع اتالبيان  

 البيــــــــان البند م

 عن قطاع الشئون الفنيةنبذة  1

 شمل القطاع....ي ويتبع القطاع )قطاعات الشئون الفنية( 
 اإلدارة العـــــامة –اإلدارة العامة لإلختبارات  –) اإلدارة العامة للشئون الفنية ومتابعة األداء 

اإلدارة العامة للتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية  -للوقـــاية والعدادات 
 .( إدارة اإلتصـــــــاالت  -اإلدارة العامة لترشيد الطاقة  -المستهلك

 رؤية القطاع 2
الدقة فى إعداد التقارير الفنية الخاصة بالشركة فى العديد من المجاالت وبحث ودراسة 

 ومتابعة جميع اإلختبارات الكهربية والميكانيكية . المشكالت الفنية لنظم وأجهزة الوقاية

لجميع المشكالت الطارئة والصعوبات التى تواجه الشركة فى المجاالت  فنيهإيجاد حلول  رسالة القطاع 3
 التابعة للقطاع .

4 
األعمال التى تقوم بها اإلدرات 

 (التابعة للقطاعبيان باألعمال التى تقوم بها اإلدارات )مرفق  التابعة القطاع

 إدارات القطاع 5

 ومتابعة األداء . اإلدارة العامة للشئون الفنية -1
 اإلدارة العامة لإلختبارات . -2
 اإلدارة العـــــامة للوقـــاية والعدادات . -3
 .اإلدارة العامة للتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك -4
 الطاقة .اإلدارة العامة لترشيد  -5
 إدارة اإلتصـــــــاالت . -6

 تليفونات وفاكس 6
 5782641فاكس /  -رئيس قطاع الشئون الفنية 

 5775158تليفون /  -مدير عام الشئون الفنية 
 3912849فاكس /  – العداداتمدير عام الوقاية و 

7 
الوسائط المتعددة مثل الصور 

 تقوم بها اإلدارات التابعة للقطاع(مرفق )صور األعمال التى  والفيديوهات ونحوها

تحسين مستوى األداء وتنمية ورفع كفاءة العاملين االنتاجية والدفع بكوادر متخصصة وعلى  خطة تطوير القطاع 8
 دراية بالتحديات التى تمر بالقطاع 

9 
المزيد من البيانات الخاصة 

  بالقطاع والمراد عرضها

 



األداءقطاع الشئون الفنية ومتابعة   

 نبذة عن القطاع

 ....و يشمل القطاعيتبع القطاع )قطاعات الشئون الفنية( 

اإلدارة العـــــامة  –اإلدارة العامة لإلختبارات  –) اإلدارة العامة للشئون الفنية ومتابعة األداء 

 -المستهلكاإلدارة العامة للتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية  -للوقـــاية والعدادات 

 إدارة اإلتصـــــــاالت ( . -اإلدارة العامة لترشيد الطاقة 

 رؤية القطاع

الدقة فى إعداد التقارير الفنية الخاصة بالشركة فى العديد من المجاالت وبحث ودراسة المشكالت الفنية 

 لنظم وأجهزة الوقاية ومتابعة جميع اإلختبارات الكهربية والميكانيكية .

 رسالة القطاع

 .ركة فى المجاالت التابعة للقطاعلجميع المشكالت الطارئة والصعوبات التى تواجه الش فنيهإيجاد حلول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

للقطاع االدارى الهيكل  
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 الإدارة العامة للشئون الفنية ومتابعة الأداء

 

 

 

 الأعمال التى تقوم بها الإدارة

  الخاصة ودراسة وتحليل المشاكل الفنية والعمل على تنفيذ أهداف الشركة فى تختص اإلدارة بوضع الخطط
 مجال مؤشرات برامج الصيانات والعمرات لمحطات الشركة .

 . اإلشتراك فى إعداد ودراسة التقارير الفنية والخاصة ببيانات الشركة 
 . إعداد دراسة بالتشغيل اإلقتصادى للمحطات 
 بميزانية الشركة وكذلك إعداد الشق الفنى للموازنة العامة للشركة . إعداد التقارير الفنية الخاصة 
   . إعداد الردود الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االدارة العامة لالختبارات

 نبذة  عن  االدارة :

 االدارة العامة لالختبارات مقسمة الى اداراتين و هما 

 –محوالت القياس بانواعها  –متابعة الحالة الفنية لجميع المعدات الكهربية مثل ) محوالت القدرة ب تختص إدارة االختبارات الكهربية :

شبكة االرضي (بمختلف مواقع االنتاج  بالشركة حفاظا على  –مانعات الصواعق  –القواطع الكهربية  –قضبان التوزيع –الكابالت –المولدات 

 استمرار التشغيل الجيد للمهمات .

من خالل قياس قيم االهتزازات و تحليلها  ع المعدات الدوارة بوحدات التوليدمتابعة الحالة الفنية لجميب تختص ختبارات الميكانيكة :إدارة اال

 .) تفعيل دور الصيانة التنبؤية (حفاظا على استمرا التشغيل االمن و متابعة اى تغيرات فى حالة المعدات الدوارة 

 هدافها :وأ الكهربيةلبعض االختبارات  أمثلة

 التيار( -الجهد –المحوالت )القدرة  -1

 يتم قياس :

 نسبة التحويل  -

 مقاومة الملفات  -

 ( tan δإختبار )  -

 OMICRON CPC100+ CP TD1ذلك عن طريق جهاز 

 MEGGERMIT1525العزل الكهربي  و ذلك عن طريق جهاز  -

 للوقوف علي مدي تقادم المحول وصالحيته للتحميل الكامل 

 زيوت العزل الكهربى للمحوالت -2

 MEGGER OTS 100قياس جهد الكسر لزيوت العزل الكهربية بجهاز  -

-H2-CO-CO2-C2H2-CH4-C2H6قياس نسبة الغازات الذائبة في زيوت العزل الكهربي و هي )-

C2H4 –H2O عن طريق جهاز )GE-Kelman Transport X 

 القواطع الكهربية -3

 يتم قياس 

 قيمة المقاومة التالمسية  -

 زمن الفصل و التوصيل  -

 و ذلك للوقوف على الحالة الفنية للقاطع الكهربي 

 البطاريات  -4

 يتم قياس 

 CA6630قيمة المقاومة الداخلية للبطاريات  -

 ISA BTSكفاءة و تفريغ البطاريات عن طريقجهاز -

 Black Shutdownذلك للوقوف على الحالة الفنية للبطاريات فى حالة ال

 مانعات الصواعق  -5

 ISA –Scar 10يتم قياس قيمة تيار التسرب لمانعات الصواعق عن طريق جهاز 

 ذلك للوقوف على الحالة الفنيةللمانعه للقيام بوظيفتها فى تفريغ الشحنات الكهربية

  :شبكة االرضي  -6

 .للحفاظ علي سالمة المهمات واألشخاص يتم قياس قيمة مقاومة شبكة االرضي 

 جودة التربيطات للمهمات   –التصوير الحراري: متابعة  تماثل مرور التيار في الثالث أوجه  -7



 

 SF6غاز العزل  -8

 يتم قياس :

 نسبة الرطوبة للغاز  -

 نسبة الشوائب للغاز -

 النسبة المئوية للغاز -

 تسرب الغاز -

للوقوف  Diloعن طريق اجهزة 

علي مدي صالحية غاز العزل 

 SF6الكهربي 

 االختبارات الميكانيكية و اهدافها :
لة جميع المحطات لفحص حاالمتكررلة المعدات لزيادة اتاحيتها للتشغيل بدال من االصالح لمراقبة حا -

 المعدات الدوارة لمتابعة االخطاء الميكانيكية قبل حدوث اى انهيار

 وقاية المعدات من حدوث توقفات مفاجئه .  -

 المحطات .  عمل ملف لكل معدة بجميع -

 CSI2130الجهاز المستخدم لقياس وتحليل االهتزازات 

 

يتم اتباع توصيات الشركات المصنعه في اجراء االختبارات طبقا للمواصفات القياسية و  -

IEEE Standards  وIEC Standards  

المتابعة المستمرة و الجيده لمهمات و معدات الشركة و زيارة مواقع االنتاج للوقوف على  -

 .المشاكل و تقديم المساعدة في حلها 

 

 

 

 



 االدارة العامه للتعاون مع جهاز تنظيم  لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك 
 

  لك المستهتعتبر االدارة العامة للتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية
هى همزة الوصل بين شركة غرب الدلتا النتاج الكهرباء والجهاز حيث تقوم االدارة 

 باعداد التقاريرالفنية الدورية الخاصة بالشركة وارسالها للجهازوالتواصل معه .

  تجهيز المستندات الخاصة بترخيص مزاولة انتاج الطاقة الكهربية الممنوح من
 0ا والتواصل الدائم مع الجهاز الجهاز للشركة وتجديدها سنوي

  0واعداد وتجهيز الرد على مالحظات الجهاز على التقرير الفنى السنوى للشركة 

  متابعة كل ما يستجد من قرارات وتوصيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية
 المستهلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 والعدادات للوقاية العامة اإلدارة
 

  :-اإلدارة مسئولية  :أوالا 

 

 المهمات على المركبة الوقاية أجهزة على الدورية اإلختبارات لتنفيذ الزمنى البرنامج إعداد 1-

 .للشركة التابعة بالمحطات

 

 . تهاجومعال الوقاية ألجهزة الفنية المشاكل ودراسة بحث 2-

 

 . الوقاية أجهزة بإشتغال الخاصة األعطال التشكم ومراجعة األعطال وتحليل دراسة 3-

 

 كفاءة لرفع والعدادات الوقاية أجهزة على الالزمة التدريبية والبرامج الخطط وتنفيذ اعداد 4-

 . بالمحطات والعاملين التابعة باإلدارات العاملين

 

 الوقاية أجهزة من الشبكة إحتياجات حسب اإلضافة أو اإلحالل أو للتدعيم المطلوبة الدراسة إعداد 5-

 . لها الفنية المواصفات وإعداد أنواعها يعجمب

 

 والعدادات والقياس الوقاية الجهزة واإلصالح الدورية الصيانة برامج إعداد على اإلشراف 6-

 . اإلنتاج بمحطات تنفيذها ومتابعة

 

 والعدادات الوقاية أجهزة إستالم قبل المعملى اإلختبار على واإلشراف الفحص أعمال تنفيذ 7-

  الشركة مناقصات ضمن الموردة

. 

 :-والصالحيات السلطات  :ثانياا 

 

 للوقاية العامة لإلدارة التابعة اإلدارات نشاط عن الشهرى التقرير إعداد على اإلشراف 1-

 . والعدادات

 

 مع اإلتفاق حسب الغير لحساب الوقاية أجهزة إلختبار اإلختبار أجهزةزيهتج على اإلشراف 2-

 . الكهرباء شركات خارج من الطالبة الشركات

 

 مع اإلتفاق حسب الغير لحساب الوقاية ألجهزة واإلصالح الدورية الصيانة برامج متابعة 3-

 . الكهرباء شركات خارج من الطالبة الشركات
 

 

 



 

 االدارة العامه لترشيد الطاقه 

 االخيرة حيث تعمل على محورين اساسيين هما  همن االدارات التى تم االهتمام بها في االون
 .انتاج الطاقه الشمسيه واستخدام لمبات الليد الموفرة لترشيد الطاقه

  وضعت شركة غرب الدلتا النتاج الكهرباء خطة للدخول في مجاالت الطاقه  2015في عام
 SOLAR POWER STATIONالجديده والمتجددة بهدف انشاء محطات طاقه شمسيه 

 ك.و(  اعلى مبنى جليم بالديوان العام مكونه من محطتين قدرة كال منهما  80بقدرة)

متصالن  للوح )ك.و 270)  بقدرةSolar panel  لوح شمسي 298ك.و( باجمالى عدد 40)
 .ك.و 27.6& 12.5( قدرة كال منهماInverter( محول التيار)2بعدد )

 شاء محطة اخرى بمحطه كهرباء سيدي كرير نواستمرارًا في التقدم في هذا المجال فقد تم ا
( 2متصالن بعدد ) ك.و( للوح270لوح شمسي بقدرة) 195ك.و( مكونه من عدد25بقدرة)

 .ك.و 12.5( قدرة كال منهماInverterمحول التيار)
 

 

 مسئولية الادارة العامه لترشيد الطاقه 

 .متابعه عمل وانتاجيه الخاليا الشمسيه .1
 . وتأكد من نظافتهاغسيل الخاليا شهريا  .2

 .الصيانه الدوريه للخاليا .3

 متابعه تركيب واستبدال لمبات الليد وكشافات الشوارع. .4

 

 

 

 SOLAR POWERمحطات طاقه شمسيه 
STATIONS و.ك( 105)قدرة

بمحطه كهرباء سيدي كرير

(و.ك25)بقدرة 

محطة اعلى مبنى جليم بالديوان العام

(  و.ك80)بقدرة 

(و.ك40)محطه الثانيه قدرة  (و.ك40)محطة االولى قدرة 



 

 صور من محطات التى تم انشائها بشركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهام الادارة في تحسين كفاءة وترشيد الطاقه للمبانى الاداريه التابعه لشركة 

 اولاً كشافات الشوارع للانارة 

 وات 400وات بديل كشافات الصوديوم100تم تركيب كشافات الليد 

 وات 250وات بديل كشافات الصوديوم60تم تركيب كشافات الليد 

 ثانياً لميات الانارة 

 وات  40سم فلورسنت قدرة 120وات بديل لمبات 18سم قدرة120تم تركيب لمبات الليد 

 وات  18فلورسنت قدرة سم 60وات بديل لمبات 9سم قدرة60تم تركيب لمبات الليد 

 فقد تم تحقيق الاتى:  2017/2018حتى 2014/2015وبذلك فمنذ اطلاق هذة المبادرة في عام 

  ك.و  3547000الوفر في القدرة 
  ًمليون ك.و.س 6317الوفر في الطاقه سنويا 

  لشراء 104/2017/2018محدودةرقماستكملاً لخطة الشركة  لتحسين  كفاءة وترشيد الطاقه فقد تم عمل مناقصة : 

 (كشافات شوارع قدرة600عدد )وات120 

 (لمبه ليد450عدد)سم120 

 (لمبه ليد400عدد)سم60 

 

 

 

 

 

 محطة الطاقه الشمسيه اعلى مبنى الديوان
ك.و وتحتوى على 80العام بجليم قدرة

 ك.و 270قدرةخليه شمسيه  298عدد

 محطة الطاقه الشمسيه اعلى مبنى المخازن
ك.و 25بمحطة كهرباء سيدي كرير قدرة

خليه شمسيه  195وتحتوى على عدد

 ك.و 270قدرة



 إدارة اإلتصاالت

بين جميع السلكية  هى إدارة تقوم برصد جودة وتخطيط ومراجعة وتنفيذ جميع وسائل االتصال

  وذلك من خالل طرق مختلفة القطاعات داخل مبنى الديوان وفى بعض المحطات

 

 

  من مهام ادارة االتصاالت ايضا صيانة جميع عدد التليفونات داخل المبنى واصالحها 

 

 

 

 

  



 بعض االعمال التى قامت بها االدارة : 
 :قامت االدارة بتركيب سنترال جديد لمركز تدريب ابو قير  .1

 تركيب وبرمجة السنترال                        

 )شبكة داخلية وخارجية( توصيل شبكة لجميع مكاتب وورش المركز      

 قامت االدارة بالمشاركة مع قطاع نظم المعلومات بتركيب جهاز البصمة بمبنى الديوان العام: .2

 جهازبأدوار مبنى الديوان والجراج  11تركيب  

 تركيب الشبكة الخاصة باالجهزة بجميع االدوار وربطها ببعضها 

 دارة بالمشاركة مع قطاع نظم المعلومات بتركيب شبكة للبوابات االلكترونية بمركز تدريب ابو قير قامت اال .3

 قامت االدارة بعمل تجديد واحالل لشبكة التليفونات واالنترنت بالدور االول بمبنى الديوان العام بجليم . .4

الل السنترال القديم واعادة توزيع قامت االدارة بتركيب سنترال جديد داخل مبنى الديوان العام بجليم واح .5

 خطوط التليفونات الداخلية .

 

 :بعض الصور التى توضح األعمال فى تركيب السنترال الجديد 

 

 

تم احالل الشبكة القديمة كما هى مبينة فى 

( وتركيب فريم جديد به كامل 2,1الصور)

(3شبكة المبنى كما فى صورة )  

1 2 

3 


