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كلمة المهندس كنعان عبيد

رئيس هيئة المديرين

انه لمن دواعي سروري ان أقدم لكم هذا التقرير السنوي عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة للعام 2020م، هذا العام الذي كانت 

فيه التحديات كبيرة كما هو الحال خالل الســــنوات التي سبقتها، فنحن في الشـــــركة نعيش معاناة شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، بل 

ونتشــارك معهم أزمة قطاع الكهرباء وعجز الطاقة. اننا وإذ تمضـــي سنة جديدة على شركتنا، فإننا ننطلق من ذات العقيدة الراسخة 

والوعي العميق بضرورة تحسين عمليات الشركة وخدماتها، ألن مشتريك الشركة وأهلنا في قطاع غزة يسـتحقون منا ان نقدم لهم 

أفضــــل الخدمات المتاحة، واستجابتنا لذلك كان وسيكون من خالل اإلدارة األفضـــــل لكميات الكهرباء المتاحة وتقديم الدعم الالزم 

لتسهيل حياة المواطنين، وذلك يأتي فوق كل اعتبار.

 

ً ً لقد كان عام ٢٠٢٠ عاما مليئا الصــعوبات، سواء تلك التي اعتدنا عليها، وأخرى مثل انتشــار جائحة كورونا، مما كان دافعا نحو تغيير آليات ً

عمل الشــركة لضـــمان استمرار تقديم الخدمات، وحرصنا على تســـخير كافة اإلمكانيات لضـــمان استمرارية خدمة الكهرباء حســـب 

كميات الكهرباء المتوفرة، بل امتد عمل الشركة انطالقا من مسؤوليتها االجتماعية والواجب الوطني ونفذت العديد من المشـاريع ً

الالزمة لتشــغيل المرافق والخدمات، شمل ذلك المســتشــفيات ومراكز الحجر الصـــحي ومحطات المياه والصـــرف الصـــحي، وامتد 

ليشمل اضاءة شارعي البحر وصالح الدين بشكل دائم.

في نهاية هذه الكلمة، نجدد سعينا لتقديم كل ما نســتطيع به في سبيل تقديم خدمة الكهرباء بأفضــل صورة ممكنة رغم التحديات، 

وسنسعى لتحقيق اهداف الشركة االستراتيجية والتي تهدف اوال وأخيرة لخدمة المشـتركين، أهلنا في قطاع غزة، سائلين المولى عز ً

وجل أن يوفقنا ويحفظ شعبنا ويرفع عنا الوباء والبالء.
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مدير عام الشركة

يســــــرني في هذا التقرير أن أقف على أبرز أعمال شركة توزيع كهرباء محافظات غزة خالل العام ٢٠٢٠م، 

تلك األعمال التي جاءت نتيجة لتظافر جهود جميع العاملين في الشـــركة، وساهمت في مواجهة عديد ً

التحديات ومنها تفشـــي وباء كورونا، ليســـتمر عمل الشـــركة ضمن رؤيتها االستراتيجية نحو تحســــين 

خدمات الشركة وتحقيق التنمية المستدامة الممكنة في مجال توزيع الكهرباء.

خالل العام المنصرم، قامت الشركة بمتابعة تطوير مشـاريعها االستراتيجية وشبكتها نحو شبكة ذكية 

من أجل تحســـين قدرتها على مواجهة نقص الطاقة والتعامل مع مصـــادر الطاقة المتجددة، وقامت 

أيضـــــــا باستكمال تطوير مراكز التحكم األساسية فيها، حيث طورت مركز التحكم عن بعد (الســـــــكادا) ً

ومركز نظم المعلومات الجغرافية، ما ساعد في زيادة قدرة الشركة في التحكم االلي واستغالل افضـل 

للطاقة المتوفرة، وال ننسى تطوير مركز االتصـاالت المركزي ودمجه ضمن أنظمة الشـركة المحوسبة، 

ليساهم في تحسـين استجابة الشـركة للمشـتركين والمواطنين في قطاع غزة.  وفي سياق آخر، عملت 

الشركة باهتمام بالغ على تطوير كافة ما يرتبط بخدمات المشتركين، سواء المكانية او االلكترونية، حيث 

عملت على تطوير مراكز العناية بالمشــــــــــــــــــــتركين في كافة محافظات قطاع غزة وجهزتها بأنظمة 

تكنولوجية متقدمة، وطورت الخدمات االلكترونية وتطبيقات للهواتف النقالة الموقع االلكتروني.

إننا إذ نسـتقبل العام الجديد، كلنا امل ان ينعكس كل ما نقوم به ايجابا على واقع الكهرباء في قطاع غزة، ً

وأن يســــاهم في تخفيف أثر االزمات المتتالية ونقص امدادات الطاقة، ونســــأل لله الســــداد والرشاد 

والتوفيق.
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تعمل الشـــركة ضمن خطتها االستراتيجية التي تمتد حتى ٢٠٢١، وهي خطة محدثة عن الخطة المعدة عام ٢٠١٧، حيث جرى تحديثها عام 

٢٠١٩ وإعادة بناؤها على منهجية بطاقة األداء المتوازن، وتعتمد الشـــــركة على قياس تقدمها من خالل مؤشرات األداء الرئيســـــية، 

والتي يجري متابعتها بشكل دوري.

تزويد الخدمة الكهربائية للمشتركين بأعلى درجات الجودة والموثوقية.

المســاهمة في تطوير المجتمع من خالل تزويد مشـــتركينا بكهرباء مســـتمرة وبكفاءة عالية، واالستخدام األمثل لمصـــادر الطاقة 

ومواكبة التطورات التكنولوجية، واالعتناء بالموظفين وتحقيق توقعات المساهمين.

هي المعاني ذات القيمة العالية للشـــركة التي تبنتها الشـــركة في إطار الخطة االستراتيجية (٢٠١٧-٢٠٢١)، وتشـــاركها مع مشـــتركيها 

وموظفيها والجهات أصحاب العالقة، وهي:

العمل الجماعي

المسئولية  االجتماعية

التميز

اإلبداع

الوالء

االلتزام بمعايير السلوك والنزاهة في العمل وآداب المهنة العامة واألخالقيات الفضلى

االلتزام بالمسؤولية تجاه المجتمع والعمل للصالح العام

تطبيق الممارسات الرائدة في تنفيذ األعمال وتقديم الخدمات.

تشجيع األفكار المبتكرة والتطوير النوعي.

تعزيز انتماء الموظفين وتحقيق ما يساهم بالوصول إليه.

أخالقيات وآداب المهنة

أن يعمل كل موظف بروح الفريق، وأن يتعاون مع الزمالء ويقدر مساهماتهم ويشاركهم المهارات والمعارف

الرؤية

اإلطار االستراتيجي

الرسالة

القيم االساسية
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تعمل وحدة التخطيط والتطوير  على إطالق عملية التخطيط االستراتيجي للشركة لألعوام ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦م، مع اجراء التحسينات 

الالزمة على عملية التخطيط واشراك أكبر للشركاء سواء مؤسسات او مشتركين، كما تسعى الشركة لعكس كافة توجهاتها 

االستراتيجية ضمن استراتيجية تتناسب مع احتياج قطاع غزة وتراعي خصوصية قطاع الكهرباء ومحدداته، ذلك في سبيل بناء 

خطة استراتيجية مستجيبة لواقع الكهرباء تساعد على تخفيف حدة األزمات التي يعيشها القطاع.

2017

2019

2021 2026
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إجمالي عدد المشتركين (مشترك)

عدد المشتركين فوترة (مشترك)

عدد المشتركين نظام مسبق دفع (مشترك)

عدد المشتركين نظام عداد ذيك

االجمالي

%الفرق20192020البيـــان 

281,656

191,379

90,277

380

563,692

288,186

187,670

100,516

2,028

578,400

6,530

-3,709

10,239

1,648

14,708

2.32%

-1.94%

11.34%

433.68%

2.61%

معامالت المشتركين في عام ٢٠١٩

نسبة اإلنجازالمعامالت المنتهية المعامالت المقدمة البيان 

35876

31925 معامالت المشتركين في عام ٢٠٢٠

29407

24021

82%

75%

المقر

المعامالت المقدمة

المعامالت المنتهية

نسبة االنجاز (%)

االجماليرفحخانيونسالوسطىغزةالشمال

5823

4764

82%

10230

6872

67%

5701

4120

72%

5908

4977

84%

4263

3288

77%

31925

24021

75%

قطاع المشتركين 

إحصائيات أعداد المشتركين

معامالت المشتركين

احصائيات معامالت المشتركين لعام ٢٠٢٠
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 جزء من معامالت المشتركین تتوقف بعد تقدیمھا طرف المشترك، ولذلك ال تسجل ضمن

مالحظة   جزء من معامالت المشتركين تتوقف بعد تقديمها طرف المشترك، ولذلك ال تسجل ضمن المعامالت المنتهية.



المحافظة

عدد االشارات الصيانة 

المجموعرفحخانيونسالوسطىغزةالشمال

6447842177706149777328787

الجدول التالي يوضح توزيع االشارات المرسلة ألقسام الصيانة من خالل مركز االتصاالت في المحافظات خالل عام ٢٠٢٠م

10000

8000

6000

4000

2000

0

الشمالغزةالوسطىخانيونسرفح

معالجة

500

المجموعمتكررة ومغلقةغير معالجة

39100639

2020توزيع اإلشارات المرسلة ألقسام الصيانة من خالل مركز االتصاالت 

39100639 500

المجموعمتكررة ومغلقةقيد المعالجةمعالجة

اشارات الصيانة

احصائيات الشكاوى والمقترحات
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من سياسات الشركة، االستجابة السريعة إلشارات الصيانة المقدمة، وعلى هذا األساس، يتم انجاز كافة إشارات الصيانة المقدمة.مالحظة   

اجمالي الفاتورة للمؤسسات الحكومية (ش)

اجمالي الفاتورة (شيكل)

اجمالي فاتورة المشتركين (ش)

اجمالي الفاتورة للبلديات واالنارة (ش)

665,742,533677,412,68611,670,153% 1,75 

39,595,41255,010,73815,415,325% 38,93 

37,706,18043,879,4806,173,301% 16,37 

855,440,941578,522,4689,918,473-% 1,69 -

-1.69%

16.37%

38.93%

نسبة الفرق (%)

-5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

إجمالي فاتورة المشتركينإجمالي الفاتورة للبلديات واالنارةإجمالي الفاتورة للمؤسسات الحكومية

في حين قلت فاتورة المشتركين بنسبة ١٫٦٩٪، زادت فاتورة المؤسسات الحكومية بنسبة ٤٠٪ تقريباً،

وفاتورة البلديات واالنارة بنسبة ١٦٪ تقريباً.

القطاع المالي

فاتورة المبيعات(ش)
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% التسديد النقدي من صافي الفاتورة

% التسديد النقدي من اجمالي الفاتورة

49.48 %

42.25 %

االجماليمسبقفاتورةاالجماليمسبقفاتورة

إجمالي ديون

 المشتركين

 (شيكل)

4,121,307,769341,813,7524,463,121,5214,397,358,926391,342,9434,788,701,869

قيمة الفاتورة بدون فاتورة مرافق الحكومة والبلدياتصافي الفاتورة   

إجمالي الفاتورة    قيمة الفاتورة شاملة جميع التصنيفات بما فيها فاتورة مرافق الحكومية والبلديات

البيان
20192020

2020البيان

نسبة التحصيل من الفاتورة

التغير في ديون المشتركين
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2020 2019

االجماليمسبقفاتورة االجماليمسبقفاتورة

4,121,307,769341,813,7524,463,121,5214,397,358,926391,342,9434,788,701,869

إجمالي ديون

 المشتركين

 (شيكل)



إحصائيات الطاقة 

10

البيان

49.48 %

42.25 %

2020

49.48 %

42.25 %

2019

متوسط احتياج الطاقة (ميغاوات)

متوسط الطاقة المتوفرة (ميغاوات)

42.25 % 42.25 % متوسط العجز في الطاقة (ميغاوات)

56.2 %نسبة العجز في الطاقة (%) % 68



KWh 1.3- %14,852,524-1,162,651,0251,147,798,501اجمالي مبيعات الطاقة

%2019البيان  الفرق2020

(KWH) اجمالي مبيعات الطاقة
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كمية االستهالك بالكيلوعدد االشتراكاتالتصنيف

اشتراكات منزلية

اشتراكات منزلية

اشتراكات منزلية

اشتراكات منزلية

اشتراكات حكومية

اشتراكات حكومية

اشتراكات بلديات

اشتراكات جمعيات

مؤسسات أكاديمية

مؤسسات دولية

مؤسسات مالية ومصرفية

اشتراكات صناعية

اشتراكات صناعية

اشتراكات سياحية

اشتراكات زراعية

اشتراكات تجارية

اشتراكات تجارية

منزلي

منزلي مركب

أبراج/عمارات سكنية

اشتراكات مؤقتة

مؤسسات عامة وشبه حكومية

حكومي

مرافق البلدية

جمعيات

مؤسسات أكاديمية

مؤسسات دولية

مؤسسات مالية ومصرفية

محول خاص/صناعي

صناعي

سياحي

زراعي

تجاري

اتصاالت

اإلجمالي

238,538

10,778

4,171

991

268

1,951

987

566

537

294

78

1

3,478

276

4,781

19,373

1,116

288,184

596,453,650

49,733,045

8,059,348

370,867

11,161,963

59,996,691

121,761,933

3,913,204

6,855,002

6,161,779

2,573,135

229,458

37,853,262

1,508,225

24,307,642

65,082,332

11,156,810

1,007,178,346

البيان 
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احصائيات استهالك الطاقة لعام ٢٠٢٠م حسب تصنيف االشتراكات

تم تحديد استهالك الطاقة ألبرز القطاعات المصنفة لدى الشركة بشكل يسهل فهمه واستخدامهمالحظة   



االجماليمشاريع الصيانة والتأهيلمشاريع مدفوعة التكاليفالمشاريع التطويرية

18,032,559.47 3,163,774.47 6,847,667 10,868,118

514 150 277 87 العدد

التكلفة (ش)

المشاريع التطويرية

مشاريع مدفوعة التكاليف

المشاريع التطويرية:  هي المشاريع التي تقوم شركة توزيع الكهرباء بتنفيذها من خالل موازنتها السنوية، والتي تستهدف بناء 

شبكات جديدة، وتأهيل وتطوير شبكات الكهرباء الضغط المتوسط بهدف تحسين أداء شبكة الكهرباء وزيادة موثوقيتها.

المشاريع مدفوعة التكاليف:  هي المشاريع التي تقوم شركة توزيع الكهرباء بتنفيذها من خالل إيرادات المشاريع، وتهدف هذه

 المشاريع الى تلبية طلبات اشتراكات الكهرباء للجمهور سواء كان أفراد أو مؤسسات أو جهات حكومية او غير حكومية وغيرها.

مشاريع التأهيل والصيانة: هي المشاريع التي تقو شركة توزيع الكهرباء بتنفيذها من خالل موازنتها السنوية، والتي تستهدف 

تأهيل وصيانة شبكات الكهرباء القائمة بهدف تحسين جودة الكهرباء وتقليل الفاقد الفني وتقليل أعمال الصيانة.

المشاريع التطويرية

15%

33%
52%

هي المشاريع التي تقوم شركة توزيع الكهرباء بتنفيذها من خالل موازنتها السنوية، والتي تستهدف بناء  المشاريع التطويرية:  

شبكات جديدة، وتأهيل وتطوير شبكات الكهرباء الضغط المتوسط بهدف تحسين أداء شبكة الكهرباء وزيادة موثوقيتها.

المشاريع مدفوعة التكاليف:  هي المشاريع التي تقوم شركة توزيع الكهرباء بتنفيذها من خالل إيرادات المشاريع، وتهدف هذه

 المشاريع الى تلبية طلبات اشتراكات الكهرباء للجمهور سواء كان أفراد أو مؤسسات أو جهات حكومية او غير حكومية وغيرها.

مشاريع التأهيل والصيانة: هي المشاريع التي تقو شركة توزيع الكهرباء بتنفيذها من خالل موازنتها السنوية، والتي تستهدف 

تأهيل وصيانة شبكات الكهرباء القائمة بهدف تحسين جودة الكهرباء وتقليل الفاقد الفني وتقليل أعمال الصيانة.

قطاع المشاريع الكهربائية واالستراتيجية 

قطاع مشاريع شبكة توزيع الكهرباء 

مشاريع الكهرباء المنفذة في قطاع غزة
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المحافظة

عدد المشاريع حسب المحافظة

الشمال غزة الوسطى خانيونس المجموعرفح

372

20,073,536 3,696,338 4,517,255 4,517,255 5,663,219 2,566,398

100% 18% 23% 28% 13%18%

تكلفة المشاريع المنفذة (ش)

نسبة التكاليف كل محافظة

35 86 57 131 63

  J5   تركيب شبكة ضغط متوسط أرضية من عامود

جوار محطة التوليد وحتى محطة الضخ المركزية - البريج

مشاريع منح خطوط دائم مراكز الحجر الصحي

 مراكز الحجر الصحي

تركيب الدائرة الثالثة شارع صالح الدين

تركيب شبكة ضغط متوسط ارضية لمنح مستشفى

 ناصر خط دائم - من دوار بني سهيال حتى مستشفى ناصر

الوصف التكلفة (ش)المحافظةالمشروع

لمنح اشتراك محطة

 معالجة البريج
816,192الوسطى

تغذية مراكز الحجر الصحي

 بخطوط دائمة
جميع المحافظات

الوسطى

خانيونس

750,000

تركيب الدائرة الثالثة لنقل 

الطاقة للمحافظات الجنوبية
275,800

922,533
منح خط دائم

 مستشفى ناصر

احصائيات مشاريع الكهرباء المنفذة حسب المحافظة

من أبرز المشاريع الشبكات المنفذة
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قامت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بإستكمال العمل ضمن المرحلة الثانية من تطوير منظومة 

العدادات الذكية مما سيســـهم في تحســـين خدمات الكهرباء لدى المشــــتركين، مما سيســــاهم في 

تطوير منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة ، كما ستتيح مراقبة االستهالك بشـكل لحظي من خالل 

تطبيقات األجهزة الذكية ، والحصــــــول على معلومات تفصـــــــيلية الستهالك الكهرباء بما يســـــــاعد 

المشترك على تعديل النمط االستهاليك.

منظومة تحكم آلية متكاملة تهدف إلى مراقبة مصادر الطاقة الرئيسـية المغذية لقطاع غزة، وتحسـين 

استقرار مصـــــــــــادر الطاقة الممنوحة للمواطنين كما تعمل على مراقبة شبكة الكهرباء والحماية من 

األخطاء وتحويل عمليات الفصل والوصل إلى طريقة آلية.

وقد شهد عام ٢٠٢٠ تطورات عديدة في مركز التحكم سكادا منها:

زيادة عدد القواطع األلية ض. متوسط على الشبكة حيث تم تركيب عدد ١٠٠ قاطع أتوماتييك تمويل البنك الدولي

زيادة عدد القواطع األلية ض. متوسط على الشبكة حيث تم تركيب عدد ٤٥ قاطع أتوماتييك تمويل الصليب األحمر

تشغيل مشاريع لدعم جهات الخدمات األساسية ودعم صمود المواطنين وذلك بتشغيل المستشفيات الرئيسية.   

  ومضخات الصرف الصحي وآبار المياه الرئيسية ومنحها خطوط دائمة ومن أكثر من مصدر للطاقة وهذا
 المشروع ممول من الصليب األحمر 

تشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة ٧ ميقا وات المنطقة الصناعية واداخلها ضمن مصادر الطاقة للقطاع.

قطاع مراكز التحكم الرئيسية

تطوير مراكز التحكم الرئيسية

نظام السكادا
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يعتبر مشــــروع توثيق بيانات شبكة الكهرباء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) من أهم وأبرز 

المشــاريع االستراتيجية في شركة توزيع كهرباء قطاع غزة التي تســعي إلى مواكبة التطور التكنولوجي 

في جميع مجاالت التقدم.

وقد شهد عام ٢٠٢٠ تطورات كبيــرة في هذا المشـروع حيــث تم  توثيق بيانــات شبكة الكهرباء كاملة من 

عــداد المســـتهلـك وحتى شبكــة الضـــغط المنخفـض األمـر الـذي ساهــم في سهـولــة الـوصــول الى 

المشتركين وأماكن األعطال في الكابالت األرضية وغيره.

يعد مركز االتصاالت ومن خالل الرقم ( ١٣٣ ) من أهم المرافق التي تم تأسيسها في شركة توزيع 

كهرباء محافظات غزة  اذ يعتبر المركز نواة لتلقي االتصاالت واإلشارات المختلفة وتحقيق االستجابة 

السريعة اضافة الى تنفيذ عمليات والتسويق عبر الهاتف وخدمة الزبائن بهدف تقديم أفضل 

الخدمات للمشتركين.

وقد أحدث المركز خالل الفترة السابقة نقلة نوعية على مستوي تلقي االتصاالت من المواطنين، 

حيث استقبل خالل عام ٢٠٢٠ حوالي ٤٧١ ألف وما اتصال ٣٧ ألف إشارة صيانة  جرى التعامل معها 

حسب األصول، وهناك مخططات لتحسين المركز وتعزيز قدرته بما يخدم المشتركين والمواطنين 

في قطاع غزة.

 (GIS) مركز نظم المعلومات الجغرافية

مركز االتصاالت
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إطالق أنظمة جديدة مثل

 برنامج الرواتب , نظام 

العهد ومنظومة الموازنة.

مشروع توثيق

 APIs الخاصة 

بالشركة.

مشروع دمج نظام الفواتير 

مع رسائل SMS تحضيرا

 لتفعيل للفاتورة

 االلكترونية.

تطوير وسائل تكنولوجية

 للعمل عن بعد لزوم

 خطة الطوارئ.

تطوير تقنيات األمان 

والتشفير الخاصة 

بالخدمات االلكترونية.

تطوير أنظمة الخدمات الميداني

 تتبع المركبات, النظام الفني,

منظومة التدريب,منظومة

 العدادات الذكية ونظام إدارة

 المتأخرات.

تطوير منظومة االتصال

 SCADA Gate manger

 وتجهيز مسار احتياطي

 بديل للشبكة باستخدام

.BGP 

تطوير البنية التحتية لزوم

 أنظمة العدادات الذكية

منظومة GIS , البرنامج 

المالي الموحد ووحدة 

ذكاء االعمال.

توفير جهاز UPS ومصدر 

طاقة بديل وآمن لزوم 

مركز المعلومات.

تطوير البنية التحتية السلكية 

والالسلكية لشبكة الحاسوب

 لتصبح أكثر تحكما وامانا 

تطوير خوادم مركز 

المعلومات الرئيسي.

قطاع الحوسبة ونظم المعلومات 

أعمال تطوير االنظمة االلكترونية بالشركة ورفع كفاءتها

أعمال تطوير وصيانة بنية تحتية تكنولوجية متكاملة
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تعمل الشركة بشكل مستمر على االستثمار في مجال الحوسبة ونظم المعلومات، وذلك يأتي ضمن اهتمامها 

بالتحول الى الشبكة الذكية واستخدام التكنولوجيا لتحسين جودة خدماتها. من االعمال التي جرى تطويرها خالل العام  

٢٠٢٠م ما يلي:

1234

5678

تطوير الخدمات االلكترونية

 وإطالق الموقع االلكتروني

 والتطبيق بشكل جديد. 

تطوير البرامج والخدمات 

لتتناسب مع مستجدات 

األنظمة والعروض 

والحمالت التي تطلقها 

الشركة.

1234
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تنافس مراكز العناية بالمشـــتركين في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة لتكون الرائدة في تقديم أفضــــل مســــتوى من الخدمة 

لكافة شرائح المشـــــــــتركين، وتعمل الشـــــــــركة دائما على تزويدها بالمنظومة المتكاملة من اللوجســـــــــتيات واألنظمة اإلدارية ً

والتكنولوجية من أجل االستمرار في تحسين جودة الخدمة وصوال إلى رضا العمالء.ً

انتهت الجهات المختصـــــــــــة في شركة توزيع الكهرباء من المرحلة األولى في ملف إجراءات العمل الخاصة بمنح خلو طرف مركزي 

وذلك في ركب العمل المستمر لتخفيف األعباء عن المواطنين وتسهيل تنفيذ المعامالت حسب المناطق.

أطلقت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة خالل عام ٢٠٢٠ حمالت للتســـــــــهيل على مشـــــــــتركيها دفع الفواتير واالستفادة من 

الخدمات :

1. حملة تسهيالت خاصة بموظفي حكومة غزة حيث تم منح ٥٤ اشتراك جديد.

2. حملة خصم ٢٥٪ للدفع النقدي.

3. حملة خصم ٢٠٪ لالشتراكات الصناعية المستفيدة من خط إضافي.

ً ً  تم اطالقه في عام ٢٠٠٥ ليقدم خدمات للمشـتركين ويشـهد عمال دؤوبا مسـتمرا من أجل تطويره إلى الشـكل الحالي والذي يتضــمن ً

خدمات الكترونية، تعريف عن الشـــــــركة واداراتها واتفاقياتها، الوقاية والســـــــالمة، كفاءة الطاقة وترشيد االستهالك، العدادات 

الذكية.

قطاع خدمات المشتركين

مشاريع تجويد خدمات المشتركين  

مراكز العناية بالمشتركين

ملف خلو الطرف

حمالت وتسهيالت

الموقع اإللكتروني 
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تم اطالق تطبيق خدماتـي وهو تطبيق الكتـرونــي للهواتف الذكية التــي تعمل علــى كل 

ios, android من بيئتي

تم توفير خدمة االستعالم عن فواتير المشـــــــــــــتركين عبر موقع شركة توزيع كهرباء 

محافظات غزة اإللكتروني

تطبيقات الهواتف المحمولة

الفاتورة اإللكترونية 

أنظمة ولوائح إدارية 

قطاع اإلدارة العامة 

عدد االنظمة واللوائح قيد الدراسة [3]، وهي

عدد االنظمة واللوائح المعتمدة من هيئة المديرين [١٢]، وهي
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نظام هيئة المديرين 

مارس ٢٠٢٠ 

نظام الشكاوى والمقترحات 

مارس ٢٠٢٠ 

الئحة اعتماد المؤهالت

 العلمية الجديدة.

النظام الخاص بقضايا التفتيش 

مايو ٢٠٢٠      

عقد التأسيس المعدل والنظام 

األساسي المعدل.

مدونة السلوك الوظيفي 

مارس ٢٠٢٠ 
الئحة منح بدل اتصاالت 

  الئحة السياسات العامة لتنظيم
 إجراءات التعامل مع  المولدات

 الكهربائية لألغراض التجارية.

الئحة تنظيم عمل مكاتب

 تسهيل المعامالت

إجراءات منح ترخيص إنتاج وتوزيعبروتوكول التشغيل والتوزيع .

 الكهرباء من المولدات الخاصة .
الئحة زي موظفي الشركة.

  تعديالت نظام التوريداتتعديالت الئحة التدريبتعديالت مصفوفة الصالحيات



الهدف من االتفاقيةالتاريخموضوع االتفاقيةالجهة

شركة السقا

 لألجهزة الكهربائية
يناير -٢٠٢٠خدمات للموظفين

التخفيف عن الموظفين، وتعزيز التعاون مع الجهات

 الخارجية بما يخدم أهداف الشركة. 

فبراير - ٢٠٢٠بحث علمي وتعاونالجامعة االسالمية
عقد مؤتمر علمي دولي في إطار استخدام البحث 

العلمي لتطوير قطاع الطاقة في فلسطين.

الكلية الجامعية

 للعلوم التطبيقية

تعاون مع الحاضنة

 التكنولوجية
يونيو - ٢٠٢٠

تشجيع ودعم الشباب المبادر من أصحاب األفكار

 الريادية واإلبداعية الطموحة، وبما يشكل حجر الزاوية

 لريادة األعمال والمشاريع الصغيرة، وفق نموذج نجاح

 أكبر يظهر في تعزيز التنمية االقتصادية.

وزارة الحكم المحلي

 وبلدية غزة
يونيو - ٢٠٢٠شراكة وتعاون

تبادل البيانات والمعلومات من أجل تحقيق

 المصلحة العامة.

كلية فلسطين التقنية

اغسطس-٢٠٢٠بحث علمي وتعاون
تعزيز سبل التعاون، في كافة المجاالت وخصوصاً 

البحث العلمي وتقديم االستشارات والتدريب وتسخير

 كل اإلمكانيات المتوفرة وتبادل المنافع من أجل

 خدمة المجتمع ونهضته والحفاظ على موارده وتوفير

كل ما يلزم لتحقيق مصالحه.

اتفاقيات تعاون وشراكة
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نفذت دائرة الوقاية والســـــالمة خالل عام ٢٠٢٠ العديد من األنشـــــطة التي تهدف إلى سالمة الموظفين والمشـــــتركين وتعزيز 

وسائل الوقاية والسالمة خاصة في ظل مواجهة جائحة كورونا وفيما يلي بعض أنشطة الدائرة خالل العام:

النشاط 

طباعة بروشور للوقاية من مرض الكورونا (جميع المقرات)

طباعة ملصقات ولوحات ارشادية للوقاية من الفايروس (جميع المقرات)

عمل مونتاج وفيديوهات توعوية بالمرض وطرق نقل العدوى والوقاية منه (جميع المقرات)

تنفيذ زيارات ميدانية للمقرات وعقد لقاءات توعوية عن مرض الكورونا مع الفنيين 

تنفيذ زيارات للمتابعة لتوفر وسائل الوقاية 

التواصل مع وزارة الصحة لعمل دورات ولقاءات توعوية بالخصوص 

طباعة بروشور للوقاية من مخاطر الحريق وأنواع أجهزة اإلطفاء (جميع المقرات)

التواصل مع الدفاع المدني والتنسيق من خالل شركة الغصين لعمل دورات االطفاء 

عمل دليل إجرائي وبروتوكول للتعايش مع فايروس كورونا

عمل مجموعة من التعميمات الخاصة بالتعايش مع الفايروس

عمل مجموعة من االرشادات والتعميمات للوقاية من إصابات العمل 

عمل تعميمات وتعليمات بخصوص الحماية من الصعقات الكهربائية في فصل الشتاء 

عمل الخارطة الوبائية لمخالطين لمصابين في الشركة 

2020البند

5عدد إصابات العمل

2019

7

عمليات المشتريات

السالمة والوقاية
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زيارات / شخصيات اعتيارية / تشبيك المناسبات العامة
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عدد الساعات التدريبيةعدد الدورات المنعقدةعدد الموظفين المتدربين

2019تدريب الموظفين

535489 34

عدد الساعات التدريبيةعدد الدورات المنعقدةعدد الموظفين المتدربين

2020تدريب الموظفين

54036340

مقابالت صحفيةأفالم وثائقيةتقارير صحفيةاخبار صحفيةبيانات وتصريحات

325814356889

النشاط اإلعالمي 

23344614

أنشطة العالقات العامة 

أنشطة زيارات عالقات
 عامة وفعاليات مختلفة

توثيق أنشطة
اتفاقيات مع جهات

 لخدمة الموظفين
أنشطة قسم المرأة 



يتم التعاون والتواصل مع الباحثين ذوي الدراسات المؤثرة على بعض أنشطة الشركة في كافة التخصصـات اإلدارية والفنية والمالية 

للحصول على توصياتهم واالستفادة منها لتحسـين األداء واالنتفاع باألفكار الجديدة، خالل عام ٢٠٢٠ تم التعاون إلتمام عدد ٥ دراسات 

ماجيستير تتناول جميع التخصصات.

من منطلق المســـؤولية االجتماعية تســـعى شركة توزيع كهرباء محافظات غزة جاهدة لتوفير خدمة الكهرباء الدائمة ألهم المراكز 

التي تخدم المجاالت اإلنسانية واالجتماعية حيث تم تنفيذ عدد ٢١ مشروع حيوي لتغذية مراكز الحجر الصحي والمستشـفيات ومحطات 

التحلية واآلبار والشقق المأهولة.

االعالن عبر البوابة عن التخصصات المطلوبة للتديب

 وشروط القبول وفتح البوابة أمام الراغبين في التسجيل

تقديم طلب االنتساب من خالل البوابة االلكترونية 

واستكمال البينات والمرفقات المطلوبة

دراسة وفرز أولى الطلبات للتأكد من استكمال

 الشروط والقبول
عقد المقابالت االختبارات لوزم الفرز النهائي

االعالن عن الفائزين وبدء التدريب

لطالما شكل ضعف الخبرة العملية لدى خريجي الجامعات والمعاهد سببا في تأخير اندماجهم في سوق العمل الفلســــــــــــــــــطيني، ً

وإضعاف فرصـهم في التوظيف واالسـتقرار، إسـهاما منا في شـركة توزيع كهرباء محافظات غزة في ردم هذه الهوة بين النظريات ً

العلمية وتطبيقاتها الفعلية في بيئة العمل، وانطالقا من مفاهيم المسـؤولية المجتمعية التي تتبناها الشـركة. كان تصــميم “برنامج ً

التدريب والتأهيل" حيث تم تفعيل بوابة انطلق عبر موقع الشركة اإللكتروني وذلك بهدف المساعدة في:

 تدريب الخريجين وتأهيلهم للعمل في التخصصات المتوفرة في الشركة. 

 تعزيز الدور المجتمعي للشركة في فتح آفاق مستقبلية أمام خريجي الجامعات الفلسطينية.

 استثمار طاقات الشباب في االرتقاء بأداء أقسام الشركة وسد احتياجاتها المؤقتة.

تزويد المرافق العامة بكهرباء دائمة  

الدراسات واألبحاث 

المسؤولية االجتماعية

تزويد المرافق العامة بكهرباء دائمة  

برنامج (انطلق) للتدريب مدفوع االجر 

التقرير السنوي24



20192020العام

4060عدد الطلبة المستفيدين

تدريب الطلبة خالل عام ٢٠٢٠

تدريب الخريجين "مدفوع األجر"

356443

اإلجماليتدريب الطلبة "غير مدفوع"

87

ـراكة مع الجامعة اإلسالمية في غزة ومع بدايات  في إطار التعاون والشـــــــ

عام ٢٠٢٠ تم توقيع اتفاقية تفاهم بشـــــــــــــأن عقد المؤتمر الدولي لهندسة 

القوى الكهربائية حيث تعتبر شركة توزيع الكهرباء شركة خصـــــــــــــــوصية 

مســاهمة محدودة تعمل على توزيع الطاقة الكهربائية كما تعتبر الجامعة 

اإلسالمية بغزة مؤسســة أكاديمية مســتقلة وكلتاهما تســعى للنهوض 

بالمســـــتوى العلمي، ويهدف هذا المؤتمر والذي تقرر عقده في أكتوبر ٢٠٢٠ 

الستخدام البحث العلمي لتطوير قطاع الطاقة في فلســــــــطين والتعرف 

على جديد العلوم والتقنيات الخاصـــة بقطاع الطاقة ســـواء توليد أو نقل أو 

توزيع ومجاالت الطاقة المتجددة وتكاملها مع شبكات الكهرباء والتوصل 

لحلول الطاقة وإدارة شبكات الكهرباء وأنظمة الشبكة الذكية .

وكانت إحصائيات االستفادة من البوابة كالتالي

ملفات خاصة

المؤتمر العلمي الدولي لهندسة القوى الكهربائية

التقرير السنوي25

مزادمباشرممارساتمناقصات

141172

اإلجمالي الكلي

43



نفذ مركز الدراسات وقياس الرأي العام في جامعة األقصــــــــى وبالتعاون مع شركة توزيع كهرباء غزة استطالعا لرأي المواطن من ً

أجل تقديم جدول لساعات الوصل والفصل للتيار الكهرباء وفق لحاجة ورغبة المشتركين.

وجاء هذا االستطالع ليسـاعد القائمين على شركة توزيع كهرباء غزة في اتخاد القرارات السـليمة وفق نتائج علمية دقيقة، والوقوف 

على مناطق القصـــــــــور ومعالجتها على الرغم من الظروف الصـــــــــعبة التي تعاني منها كافة مؤسســــــــــاتنا الوطنية في األراضي 

الفلسطينية، وكذلك لالستجابة لحاجات واتجاهات المشتركين من الجدول الحالي لساعات الوصل والفصـل لتيار الكهربائي وأخدها 

بعين االعتبار.

وقد بلغ المجتمع األصلي لعينة االستطالع (٢٨٦١٣٧) تم اختيار عينة لالستطالع بلغ قوامها (١٨٣٧) من جميع الطبقات، بمســـــــتوى 

ثقة ٩٩٪، ومســـــتوى هامش الخطأ ال يتجاوز ٣٪، وأن فريق البحث تكون من (١٤) باحث، حيث تم إجراء االستطالع عبر االتصـــــال على 

عينة االستطالع.

هل ترغب بتغيير موعد جدول ساعات وصل وفصل الكهرباء الحالي؟

453%24.7

%تكرارالفئة

نعم

1837%100

75.5%1384ال

المجموع

إذا كنت ترغب بتغيير الجدول الحالي لساعات الوصل والفصل لتيار الكهربائي فما هو الجدول المفضل لديك؟

ً ً الوصل من الساعة الخامسة صباحا حتى الواحدة ظهرا (الفصل من الساعة الواحدة ظهرا حتى التاسعة مساًء)ً

ً ً الوصل من الساعة الرابعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا (الفصل من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الثامنة مساًء)ً

المجمــوع

%تكرار

261

192

453

%14.2

%10.5

%24.7

استطالع رأي المشتركين
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إلى حد ماالنعم

هل أنت راضي على خدمات التي تقدمها شركة توزيع كهرباء غزة؟

%51.2%23.6%22.5

%51.2%23.6%22.5

%22.5

نعم

هل أنت راضي على خدمات التي تقدمها شركة توزيع كهرباء غزة؟

23.6%51.2%نعم 51.2%ال إلى حد ما

هل ترغب بتغيير موعد جدول ساعات وصل وفصل الكهرباء الحالي؟

%تكرارالفئة

24.7%نعم

ال

453

1384%75.5

%100 1837المجموع



مواجهة تأثير جائحة كورونا على الشركة

ألقت جائحة كورونا غيمتها على العالم أجمع خالل عام ٢٠٢٠ مما أثر على العديد من القطاعات وقد شـهد قطاع غزة كما هو الحال في 

باقي أنحاء العالم نتائج هذه الجائحة والتي أدت إلى فرض العديد من اإلجراءات الوقائية كالحجر الصـــــحي واإلغالق الجزئي والشـــــامل 

وفرض قيود على حرية الحركة مما أثر بشكل واضح على مختلف األنشطة االقتصادية.

وبدورها قامت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة فورا بعمل خطة طوارئ وإنشـــاء لجنة طوارئ مركزية مختصـــة بوضع إجراءات ً

الوقاية والســـالمة لضـــمان أقصـــى درجات األمان، كما قامت بتوزيع أدوات التعقيم الشـــخصـــية ولوازم تعقيم المكاتب ومرافقة 

الشــــركة ومتابعة مدى التزام موظفيها بتعليمات الوقاية، كما وقامت بتنفيذ العديد من المشــــاريع لتغذية مرافق الحجر الصـــــحي 

بالكهرباء الالزمة.
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قصص نجاح

نجاح تشغيل طاقم مركز االتصاالت من خالل برنامج (انطلق)
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شارك في هذه المســــابقة حوالي ٥٩ مركز تقديم خدمة حكومي على مســــتوى قطاع غزة، قســـــمت إلى ثالث فئات حســـــب عدد 

المراجعين اليومي، وقد فاز مركز الشـمال في الشـركة بالمركز األول على الفئة األولى، فيما حصـلت بقية المراكز على مراكز متقدمة، 

كما يلي:

مركز الخدمة

األول% 87,63مركز العناية بالمشتركين-محافظة الشمال

مركز العناية بالمشتركين-محافظة غزة

مركز العناية بالمشتركين-محافظة الوسطى

مركز العناية بالمشتركين-محافظة رفح

مركز العناية بالمشتركين-محافظة خانيونس

المركز حسب الفئةنتيجة التقييم

الرابع

السابع 

الثالث

الخامس

83,56 %

81,42 %

86,13 %

84,19 %

مسابقة أفضل مركز تقديم خدمة 
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2020/01/04

خالل تفقد مشروع تزويد عدد (٧٥) وحدة سكنية 

في منطقة ابراج الندي بالتيار الكهربائي والتي 

تم اعادة اعمارها شمال قطاع غزة

09/01/2020

مشروع صب وزرع عامود ضغط منخفض لتأهيل 

شبكة مغذية من محول ابو راس في منطقة

 الزيتون بمحافظة غزة

12/01/2020

خالل افتتاح دورة تدريبية بعنوان التميز في خدمة 

العمالء استهدفت كافة موظفي خدمة العمالء في 

فروع الشركة من خالل وحدة التخطيط والتطوير

2020/01/12

خالل زيارة وفد برئاسة السيد رئيس مجلس اإلدارة 

للدكتور رياض الخضري عضو اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير لتهنئته بالسالمة  

خالل أداء السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ووفد

 من سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء لواجب

 العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان

2020/01/122020/01/12
خالل توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين شركة توزيع

 الكهرباء وشركة السقا لألجهزة الكهربائية

أبرز أنشطة الشركة في صور 
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2020/01/15

خالل تكريم المختارة فاتن حرب لحصولها 

على لقب سيدة األرض

18/01/2020

اجتماع الستعراض نتائج أعمال

 عام ٢٠١٩ في مقر غزة

23/01/2020

خالل زيارة العالقات العامة لمؤسسة فلسطين 

المستقبل للطفولة مركز الشلل الدماغي

2020/01/28

لقاء مع بلدية غزة ومكتب اللجنة الدولية للصليب

 األحمر بغزة لمناقشة أمور تنفيذ مشروع محطة 

الطاقة الشمسية لبركة الشيخ رضوان

شركة توزيع الكهرباء تكرم الصحفيين محمد االخرس

 واسالم الخالدي لدورهم ومساهماتهم في تسليط 

الضوء على العديد من القضايا المجتمعية

2020/02/012020/02/01

خالل لقاء السيد رئيس مجلس إدارة الشركة برئيس

 المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء على هامش

 مؤتمر االتحاد العربي للكهرباء المنعقد بطنجة
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2020/02/04

خالل زيارة دائرة العالقات العامة إلدارة

 المستشفى االهلي المعمداني لتوطيد العالقات 

بالمجتمع المؤسساتي والخدماتي والصحي في قطاع غزة

05/02/2020

خالل زيارة مدير العالقات العامة 

بالشركة إلدارة بنك فلسطين

خالل زيارة مدير دائرة العالقات العامة إلدارة مستشفى

 سان جون ممثلة بمديرها العام لبحث سبل تقديم 

الخدمات لموظفي الشركة داخل المستشفى

دائرة اإلعالم بشركة توزيع الكهرباء تكرم السيد/ 

مؤمن عبد الباري المتخصص في مهارات التعليق الصوتي

 لمبادرته التي أطلقها لدعم ومناصرة الشركة وموظفيها

اجتماع كوادر االدارة الفنية مع شركة سبيد كليك

 بخصوص اتفاقية تركيب خط فايبر يصل بين

 مدينة غزة وخانيونس بمسافة ٣٠ كم

2020/02/062020/02/10

زيارة مقر الوسطى لمكتب مدير البنك اإلسالمي الفلسطيني

 في قطاع غزة األستاذ عدنان الفليت.

05/02/2020

05/02/2020
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2020/02/11

خالل جولة تفقدية مع وفد من اللجنة الدولية 

للصليب األحمر لمشروع تركيب قواطع ض.ع

 آلية ولوحات توزيع ض.م (سكادا)

خالل زيارة وفد األمانة العامة لجودة األداء الحكومي

 لتقييم مراكز العناية بالمشتركين ضمن 

مسابقة أفضل مركز تقديم خدمة حكومي

بدعوه من بلدية عبسان الكبيرة ومؤسسة دامور لتنمية

 االجتماعية شارك م. ماهر عايش مساعد المدير العام 

ومدير العالقات العامة مدير إدارة اللوازم بإطالق برنامج

 المبادرات الريادية في عبسان الكبيرة

لقاء ترأسه السيد/ رئيس مجلس إدارة

 الشركة مع وفد من جمعية أصدقاء المريض

 لمناقشة بعض األمور المالية

زيارة الخبراء اليابانيين وممثلي الوكالة اليابانية للتنمية

 (جايكا) حيث ناقش الوفد خالل االجتماع الذي تم في

 المقر الرئيسي ودائرة التوزيع والتحكم خطط التدريب

 والدعم الذي تقدمه الحكومة اليابانية للشركة

2020/02/192020/02/23

ادارة شركة توزيع الكهرباء بمحافظة خان يونس تستقبل 

الدكتور جابر أبو شاويش مدير جامعة القدس المفتوحة فرع

 خان يونس والوفد المرافق معه للتعاون والعمل

 المشترك بين المؤسستين

2020/02/122020/02/13

2020/02/17
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2020/02/26

بهدف عقد المؤتمر الدولي لهندسة القوى الكهربائية

 تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة توزيع كهرباء 

محافظات غزة والجامعة االسالمية بغزة

وفد من إدارة الشركة برئاسة م. سمير مطير

 رئيس مجلس اإلدارة يقدم التهنئة للمهندس 

مازن النجار على توليه منصب رئيس بلدية جباليا

خالل زيارة وفد من الشركة برئاسة م. سمير مطير لرئيس 

بلدية جباليا األسبق وعضو مجلس اإلدارة عن بلدية جباليا

 أ. عصام جودة تقديرا لجهوده الكبيرةً

خالل قيام طواقم الشركة بإصالح األضرار

 الناتجة عن حريق النصيرات

خالل زيارة للمهندس / باسم شراب عضو مجلس االدارة

 األسبق وتقديم درع المحبة والوفاء له لما قدمه من 

عطاء خالل فترة عمله عضو بالمجلس

2020/03/10

إدارة شركة توزيع الكهرباء برئاسة م. سمير مطير 

رئيس مجلس اإلدارة تقدم التهنئة للدكتور أنور الشاعر

 بمناسبة توليه رئاسة بلدية رفح

2020/03/032020/03/03

2020/03/062020/03/10
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2020/03/11

دائرة االعالم بشركة توزيع كهرباء محافظات غزة

 تكرم االعالمي سعيد الطويل لمساهماته

 البارزة في مجال االعالم االجتماعي 

خالل افتتاح مركز العناية بالمشتركين في مقر 

الشمال بإشراف السيد رئيس مجلس إدارة الشركة

قيام الشركة بالتعاون مع بلدية غزة بحملة مشتركة إلزالة

 خطوط المولدات التي تشكل خطر على سوق البسطات 

حفاظا على ارواح المواطنين

اجتماع خاص برئاسة م. ماهر عايش رئيس لجنة

 الطوارئ المركزية لمناقشة واعتماد الخدمات

 اإللكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.

حفل تكريم موظفي مقر الشمال والشركة المساهمين

 في تحقيق انجاز واستكمال مركز العناية بالمشتركين

 في المحافظة

2020/03/152020/03/17

ضمن إجراءات احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا قامت طواقم

 الشركة بإمداد أماكن الحجر الطبي االحترازي بالكهرباء وذلك

 عبر تركيب محوالت وتوصيل كوابل لتلك المرافق

2020/03/122020/03/14

2020/03/14
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2020/03/19

جولة تفقدية مشتركة لرئيس المتابعة الحكومية 

د. محمد عوض ورئيس مجلس إدارة الشركة 

م. سمير مطير وعدد من وكالء الوزارات والمختصين

 لمراكز الحجر الصحي لالطالع على وضع المكان وتلبية

 االحتياجات الالزمة

خالل اجتماع لجنة الطوارئ المركزية اليوم لتقييم

 الوضع العام بالشركة بخصوص اإلجراءات االحترازية

 الواجب أخذها بالحسبان بخصوص فيروس كورونا

شركة توزيع الكهرباء تقوم بتجهيز اقسام العناية بالمشتركين

 بوسائل السالمة والوقاية استجابة النتشار وباء كورونا

تهنئة رئيس هيئة المديرين للمهندس

 ماهر عايش لتوليه منصب مدير عام الشركة

خالل تركيب عدد ١٠ قواطع نظام سكادا في اماكن 

متفرقة بمدينة غزة

2020/04/04

خالل مشاركة مدير عام الشركة ورئيس بلدية غزة واعضاء

 المجلس البلدي في جولة تفقدية لمشروع تزويد محطة

 المعالجة بالطاقة الشمسية الممول من بنك التنمية االلماني

2020/03/31

2020/04/012020/04/19

2020/03/19
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خالل استقبال وفد من شركة جوال برئاسة 

م. عمر شمالي وعدد من المدراء والموظفين

توقيع مذكرة تفاهم لتبادل البيانات وإنشاء بوابة الكترونية

 بين الحكم المحلي وشركة الكهرباء وبلدية غزة

كهرباء غزة تنظم لقاًء خاصا مع رؤساء لجان أحياءً

 خانيونس لمناقشة قضية المولدات

 الخاصة والتعديات

كهرباء غزة تنظم لقاء توعوي مع مجموعة من الصحفيات

 حول أهمية معالجة الفاقد الفني بالتعاون مع 

المركز االعالمي المجتمعي

2020/06/17

سمير مطير رئيس مجلس ادارة شركة توزيع كهرباء محافظات 

غزة يشارك في افتتاح، ملعب اتحاد خان يونس الجديد.

2020/06/282020/06/25

2020/06/232020/06/22
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2020/06/17

إطالق حملة مسؤوليتك تحميها لمعالجة الفاقد

 الفني والتوعية بمخاطر التعديات

شركة كهرباء غزة تستقبل وفد رفيع من شركة

 االتصاالت الفلسطينية لتقديم التهنئة للمهندس 

ماهر عايش بمناسبة تعيينه مديرا عاما لكهرباء غزةً

خالل تكريم دائرة االعالم لإلعالمية "فاتن الحميدي" بمناسبة

 فوزها بمسابقة المتحدث المبدع على مستوى الوطن العربي

 حيث كانت هي الفتاة الوحيدة من بين الفائزين بالمسابقة 

وأصغرهم سنا والوحيدة من فلسطين.ً

زار وفد من شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بزيارةخالل زيارة وفد من البنك اإلسالمي الفلسطيني

 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ومركز الدراسات

 وقياس الرأي في جامعة األقصى بغزة، بهدف تعزيز العالقات

2020/06/09

خالل زيارة وفد من بلدية جباليا

2020/06/14

2020/06/102020/06/03

2020/06/11
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خالل زيارة وفد من مستشفى الخدمة العامة 

إلدارة الشركة

خالل مناقشة ومراجعة محاور وأسئلة استبيان استطالع

 الرأي الذي تم التوافق على تنفيذه مع مركز استطالع

 الرأي بجامعة األقصى

خالل توقيع شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

 اتفاقية تعاون مع الكلية الجامعية للعلوم

 التطبيقية عن الحاضنة التكنولوجية يوكاس

استئناف عمل اللجنة التحضيرية إلطالق المؤتمر الدولي

 لهندسة القوى الكهربائية الذي يجري تنظيمه بالشراكة

 مع الجامعة اإلسالمية.

2020/07/14

لقاء خاص مع عدد من المخاتير ورؤساء لجان أحياء من مدينة غزة

 وممثلين عن جميعيه مخاتير فلسطين الخيرية الطالعهم على

 تفاصيل وأهداف حملة خفض الفاقد الفني وتنظيم شبكات الكهرباء

2020/05/122020/07/04

2020/07/052020/07/06

دورة تدريبية بعنوان االستخدام السليم لمعدات

 وأدوات الوقاية من تفشى وانتقال العدوى

 بفايروس كورونا

2020/05/14
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2020/07/19

بالتعاون مع بلدية غزة كهرباء غزة تنتهي من تمديد 

شبكة كهرباء لالستراحات واألكشاك في

 الواجهة البحرية لمدينة غزة

طواقم شركة توزيع الكهرباء تباشر أعمالها في

 تأسيس شبكة كهرباء متكاملة إلمداد مركز 

الحجر الصحي بمدينة أصداء بالكهرباء

جهود حثيثة لإلدارات العامة والوحدات في شركة توزيع الكهرباء

، لمواجهة النقص الحاد في كميات الكهرباء نتيجة توقف

 محطة التوليد عن العمل بالكامل.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة تؤكد نجاح تطبيق

 المرحلة األولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة

 (COVID-19) والتي تم اعتمادها في وقت سابق كأحد

 التهديدات المحتملة التي تتضمنها خطة الطوارئ 

المركزية للشركة.

إطالق حملة احنا معكم الخاصة بتسهيالت الدفع

 خالل جائحة كورونا

2020/09/15

لقاء لممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء مختصين

 من غزة يطلقون "المبادرة الوطنية لدعم قطاع الكهرباء"

2020/08/18

2020/09/082020/09/29

2020/08/12
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خالل االعالن الرسمي اليوم األربعاء عن إطالق

 المبادرة الوطنية لمساندة قطاع الطاقة بغزة 

شركة توزيع الكهرباء تطلق حملتها التوعوية التي تستهدف

 طالب المدارس لتوعيتهم من مخاطر الكهرباء وخاصة في

 فصل الشتاء 

ضمن حملة توعية المدارس الحكومية ومدارس 

الوكالة للتوعية باإلرشادات لتجنب المخاطر التعامل

 مع شبكة الكهرباء

كهرباء غزة توقع اتفاقية لشراء (٥) ميجاوات كهرباء 

شمسي من شركة حياة غزة باور للطاقة المتجددة

2020/12/30

كهرباء غزة وبلدية القرارة توقعان مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات 

وتعزيز التعاون المشترك" تضم توظيف التكنولوجيا الحديثة لبناء 

أول نموذج للحي الذيك"

2020/11/042020/11/22

2020/12/022020/12/10

شركة توزيع كهرباء غزة تنظم لقاء موسعا للجنة ً

الطوارئ المركزية واإلدارات واألجهزة المختصة

 لمراجعة خطط الصيانة وإجراءات السالمة.

2020/10/21
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