قطاع األعمال المدنية
نبذة تاريخية عن القطاع -:
يتبع قطاع األعمال المدنية قطاعات الشئون الفنية .
رؤية القطاع -:
عمل المتابعة الجيدة للعمليات القائمة بالشركة وذلك طبقا الحتياجات الشركة إلمكانية
تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات المطلوبة واإلنشاءات المختلفة .
رسالة القطاع -:
أهمية تنمية وتعظيم الجهود الذاتية لألعمال المدنية مما يساعد في تقليل النفقات
وانجاز األعمال في أفضل صورة.
األعمال التى يقوم بها القطاع -:
 -1عمل المعاينات المطلوبة من اإلدارات المختلفة والقطاعات المختلفة وذلك طبقا
الحتياجات الشركة إلمكانية تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات المطلوبة
واإلنشاءات المختلفة مثل مركز تدريب ابوقير وعمارات المكس ومطروح
وكرموز والشئون القانونية ومخازن العامرية.
 -2متابعه لجميع أعمال الصيانة الخاصة بمبنى الديوان العام وأيضا مختلف
المحطات و دراسة وإعداد المقايسات والمعاينات الالزمة .
 -3دراسة السوق دراسة جيدة للحصول على أفضل العروض للخامات واألدوات
المطلوب شرائها.
خطة تطوير القطاع -:
تحسين مستوى األداء وتنمية ورفع كفاءة العاملين اإلنتاجية وانجاز األعمال بأسرع وقت
ممكن وفى أفضل صورة .

تليفونات وفاكسات -:
الهاتف (03) 5775158 :
الفاكس (03) 5775158 :
البريد اإللكتروني wdepc_civil_eng@yahoo.com :
االنجازات التى تمت بالجهود الذاتية -:
 -1إنشاء مبنى صيدلية بالديوان العام بجليم .
 -2تجديد وتطوير قاعة االجتماعات الكبرى بالدور األرضي .
 -3تجديد وتطوير قاعة االجتماعات الملحقة بمكتب السيد المهندس  /رئيس مجلس
اإلدارة .
 -4تجديد وتطوير مكتب السيد المهندس  /رئيس مجلس اإلدارة وقاعة االجتماعات
والغرف الملحقة به .
 -5تجديد وتطوير مكتب السيد المهندس  /رئيس قطاعات الشئون الفنية .
 -6تجديد وتطوير المداخل الرئيسية للشركة.
 -7تجديد وتطوير دورات المياه باألدوار المختلفة.
 -8تجديد وتطوير مخازن الشركة.
 -9إنشاء حجرات الوميتال الستيعاب العاملين .
 -10تجديد وتطوير العيادة الطبية الخاصة بالمبنى اإلداري بجليم .
 -11تغيير خطوط تغذية المياه الرئيسية بالمبنى اإلداري .
 -12بناء مكاتب بالجراج الملحق بالمبني اإلداري .
 -13تركيب بوابه الكترونية وحواجز لمبني الديوان العام .
 -14صيانة غرفه العهد الشخصية الخاصة بالديوان العام والحجرة المتواجدة بساحة
المخازن بجوار المصلي .

 -15إنشاء مكاتب بالجراج الملحق بالمبني اإلداري بجليم وتعليه السور الخلفي
بالجراج.
 -16إنشاء مبني بجوار الصيدلية .
 -17إنشاء حمام سباحة لمصيف العاملين بمحطة كهرباء مرسي مطروح .
 -18تجديد وتطوير مخازن الشركة بالعامرية.
 -19صيانة وتجديد الشئون القانونية بطريق الحرية .
 -20صيانة وتجديد سطح مبنى البحوث الدراسات .
 -21صيانة وترميم مباني وسور واألرضيات الخرسانية لجراج الحضرة .
 -22ترميم وصيانة مبنى الورش المركزية بكرموز .
 -23تجديد الفيال الكائنة بكرموز .
االنجازات التى تمت عن طريق المناقصات -:
 -1اإلشراف على مشروع موديول الدورة المركبة قدرة  750م.وات بمحطة
كهرباء سيدي كرير .
 -2اإلشراف على مشروع محطة محوالت  500ك.ف بمحطة كهرباء سيدي كرير
.
 -3اإلشراف على عملية ترميم مدخل مياه التبريد للوحدات (1و )2بمحطة كهرباء
سيدي كرير .
 -4اإلشراف على إنشاء عدد ( )2عمارة سكنية داخل المستعمرة السكنية بمحطة
كهرباء سيدي كرير .
 -5اإلشراف علي إنشاء المبني اإلداري الجديد الخاص بمشروعه الدورة المركبة
بمحطة كهرباء سيدي كرير .
 -6اإلشراف على إنشاء خط مياه التبريد الخاص بموديول الدورة المركبة بمحطة

كهرباء كرير .
 -7اإلشراف على عملية إنشاء عدد ( )16شاليه لمصيف العاملين بمحطة كهرباء
مطروح .
اإلشراف على تعلية الدور الثاني للمطعم الخاص بمصيف العاملين بمحطة
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كهرباء مطروح .
اإلشراف على تعلية الدور الثاني لعدد ( )3فيالت بمصيف العاملين بمحطة
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كهرباء مطروح .
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اإلشراف على ترميم مخرج مياه البحر للوحدات من ( )5 : 1بمحطة كهرباء أبو

قير

 -11اإلشراف على أعمال مقاول الصيانة السنوية .
 -12اإلشراف على إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدمنهور .
 -13اإلشراف على أعمال ترميم وتبطين أحواض الكيمياء والبيارة بمحطة دمنهور .
 -14اإلشراف على ترميم العمارتين ( 11و  )13بمحطة كهرباء دمنهور .
 -15اإلشراف على ترميم محول الربط  T1بمحطة كهرباء كفر الدوار .
 -16اإلشراف على ترميم العمارة السكنية بمحطة كهرباء كفر الدوار .
 -17اإلشراف على ترميم سقف تربينات الوحدتين (1و )2بمحطة كهرباء
كفر الدوار .
 -18اإلشراف على ترميم وصيانة عنابر الكباسات وحجرات الكهرباء داخل الشبكة
وخارجها بمحطة كهرباء كفر الدوار .
 -19اإلشراف على عمليه إنشاء ميزان بسكول بمخازن العامرية.
 -20اإلشراف على إصالح خط مواسير المياه بمخازن العامرية.

