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هيئة  أعلنتها  جديدة  استراتيجية   « الشركات  »تطوير 
إنتاجية  كيانات  إلى  شركاتها  لتحويل  السويس  قناة 
مستوى  بتحسين  القناة  تصنيف  رفع  على  قادرة 
مشروعات  متطلبات  ومواكبة  الُمقدمة  البحرية  الخدمات 
. واعدة  فرص  من  تحمله  وما  الراهنة  بالمرحلة  التنمية 

ضمنها  من  عدة  إجراءات  اتخاذ  التطوير  خطة  تتضمن 
أخرى  أنشطة  وإدماج  الشركات  أعمال  قاعدة  توسيع 
شركاء  مع  تعاون  واتفاقيات  شراكات  عقد  عن   

ً
فضال  ،

من  لالستفادة  الالزمة  الجادة  الخطوات  من  وغيرها  جدد 
تزيد  جديدة  مضافة  قيمة  إلى  وتحويلها  الهيئة  شركات 
بذل  يتطلب  مما  العبور،  رسوم  بجانب  القناة  عائدات  من 
برفع  ذلك  كان  سواء  الشركات   كفاءة  زيادة  نحو  الجهد 
معدات  بتحديث  أو  للعمالة  الفني  التدريب  مستوى 

والمخازن. الورش  تطوير  عن   
ً
فضال الشركات،  وأسطول 

ظهرت أولى ثمار هذه الجهود بإعالن الهيئة وصول سفينة 
الخدمات البترولية » أحمد فاضل« والتي تعد أكبر وحدة إمدادات 
السفن  لبناء  التمساح  لصالح شركة  األوسط  بالشرق  بترولية 
الشركة  بما يعزز من مكانة  للهيئة،  التابعة  الشركات  إحدى 
التنافسية ويزيد من دورها في خدمة قطاع الخدمات البترولية.

رئيس  »أحمد فاضل«  الفريق  الخدمات اسم  وتحمل سفينة 
خالل  قدمها  التى  وإنجازاته  بفضله   

ً
عرفانا السابق  الهيئة 

رئاسته لهيئة قناة السويس، ويأتي دخول السفينة الجديدة 
في   

ً
قدما التمساح   شركة  مضي  على   

ً
دليال للخدمة 

تطبيق سياسة الهيئة نحو تطوير شركاتها منذ إعالن الفريق 
الماضي. العام  الهيئة  شركات  تطوير  استراتيجية  مميش 

السفينة »أحمد فاضل« تنضم ألسطول شركة التمساح لبناء السفن 
وتشارك في اكتشافات حقول الغاز والبترول بالبحر المتوسط
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أكبر  كونها  في  فاضل«  »أحمد  السفينة  أهمية  تتمثل 
وحدة متعددة األغراض وإمدادات ودعم لوجستي بالشرق 
خدمات  سفن  أكبر  من  واحدة  كونها  عن   

ً
فضال األوسط 

  DP2 بنظام  تعمل  والوحدة  البترول،  ومنصات  شركات 
والذي يضمن تثبيت الوحدة في نقطة محددة بالبحر دون 
كيلووات.  9800 ماكينات  وقدرة  مخاطيف  رمي  إلى  الحاجه 

وتتجاوز االستفادة من  »السفينة أحمد فاضل« نطاق هيئة 
قناة السويس لتعود بالنفع على االقتصاد المصري من خالل 
المساعدة في العمل بحقول الغاز والبترول في البحر األبيض 
الغاز  األخيرة في حقول  االكتشافات  بعد  المتوسط السيما 
هناك بما يجعل مصر من مصاف الدول المنتجة للغاز وتصديره.

أهمية السفينة أحمد فاضل
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الصينية  جوانزو  بترسانة  فاضل  أحمد  السفينة  بناء  تم 

الصينية  الشركات  أكبر  من  واحدة  وهي   GWS

 90 السفينة  طول  يبلغ  السفن،  بناء  مجال  فى 

طن.  4744 الكلية  وحمولتها   
ً
مترا  18.8 وعرضها   

ً
مترا

طن   75 حمولة  رئيسي  بونش  مجهزة  فاضل  والسفينة 

ويعمل بخاصية AHC مما يسمح بحمل أثقال تصل الي 40 

طن و تثبتها في نقطة محددة تحت سطح البحر بعمق 2000 

متر. وتتميز السفينة بقدرتها على المناورة وسرعة رد الفعل.

للطائــــــــــــــرات  مهبـــــــــــط  بها  فاضل  أحمــــد  السفينــــة 

جامبــــــــــــــــو. سوبـــــــــر  طــــــــراز  العمالقــــــة  الهليكـــــوبتــر 

المواصفات الفنية للسفينة أحمد فاضل
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للتحكم   rov لحمل غواصات أحمد فاضل مصممة  السفينة 
البحر،  سحط  تحت  والغاز  البترول  بلوف  في  بعد  عن 
لتكنولوجيا  المتطورة  المعدات  أحدث  من  وحدة  وهي 
ألعماق  والغاز  البترول  آبار  وصيانة  تشغيل  عمليات  تنفيذ 
 %100 مصرية  وطنية  شركة  خالل  من  متر   ٣000 إلى  تصل 
خالل  تدريبهم  تم  مصريين  وفنيين  مهندسين  وأطقم 
وفقا  التشغيل  وطرق  المعدات  أحدث  على  سنوات 
أحمد  المتطورة  السفينة  بين  الدمج  بهذا  العالمية  للمعايير 
وتقديم  إضافة  تم  قد  يكون   ROV ال  ووحدة  فاضل 

العميقة.  بالمياه  اآلبار  وصيانة  تشغيل  خدمات  تكنولوجيا 
الرئيسي  السطح  علي  غطس  فتحة  بها  السفينة   أيضا  و 
بأبعـــــــــــــــــــاد 6x6  متـــــــر تسمح بإنزال الغطاسين ومعداتهم.

غرف  وبها  فرد   80 إلعاشة  اإلمدادات  سفينة  تكفي 
لمنصات  البحر  بعرض  البحرية  المشاريع  إلدارة  اجتماعات 
البحر  الغاز والبترول في  المقرر عملها بحقول  البترول ومن 
والبترول  الطبيعي  الغاز  منه  ينبثق  الذي  المتوسط  األبيض 
القريب  المستقبل  في  كبير  بخير  مصر  علي  سيعود  بما 
الغاز وتصديره. إنتاج  العالم في  أوائل دول  وسيجعلها من 
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 AHC مجهزة بونش رئيسي حمولة 75 طن ويعمل بخاصية
مما يسمح بحمل أثقال تصل إلى 40 طن وتثبيتها في نقطة 

محددة تحت سطح البحر بعمق 2000 متر

يبلغ طول السفينة 90 متر وعرضها 18.8 متر 
وحمولتها الكلية 4744 طن.

قدرة ماكينات 9800 كيلو وات.

السفينة بها فتحة غطس على السطح الرئيسي 
بأبعاد 6X6 متر تسمح بإنزال الغطاسين ومعداتهم 

سطح البحر لعمق 2000 متر.

السفينة مجهزة لحمل غواصات ROV للتحكم عن بعد في 
بلوف البترول والغاز تحت سطح البحر حتى عمق 3000 متر.

تحتوي على مهبط طائرات الهليكوبتر العمالقة 
طراز سوبر جامبو.

من أكبر سفن خدمات شركات ومنصات البترول والوحدة 
تعمل بنظام DP2 والذي يضمن تثبيت الوحدة في نقطة 

محددة بالبحر دون الحاجة إلى رمي مخاطيف.

أكبر وحدة متعدة األغراض وإمدادات وخدمات 
بترولية بالشرق األوسط

1

3

5

7

 2

4

6

8

أحمد فاضل
أكرب وحدة خدمات برتولية بالشرق األوسط






