
 



 

ــــويســـــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  

 ترسانة بورسعيد البحريةتاريخ 

تدشين الورش العمومية  :1869 •

للشركة العالمية لقناة السويس البحرية 

بالجانب الغربي لقناة السويس بعد 

فتتاح قناة السويس األصلية مباشرة إ

قتصر آنذاك إ)نشاط الورش العمومية 

على صيانة المعدات والوحدات 

 البحرية المملوكة للشركة العالمية(

مع توسع نشاط الورش  :1907 •

 أ نقل الورش لشرق القناة العمومية بد

فتتاح الورش بسبب إتعطل  :1914 •

 .الحرب العالمية األولى

فتاح الورش إ :1919ديسمبر  •

العمومية مع بناء منازل للعاملين 

 .أسرة 800الستيعاب 

فتتاح مدينة بورفؤاد بعد إ :1926 •

تفاق الملك فؤاد مع الشركة العالمية إ

 لقناة السويس البحرية بإنشائها.

تأميم قناة السويس + العدوان  :1956 •

الثالثي وضرب بعض منشآت الورش 

العمومية ومغادرة كل المهندسين 

والمشرفين األجانب + بدء إعادة البناء 

 .واإلصالح

إعادة افتتاح القناة بعد  :1957أبريل  •

العدوان الثالثي، وعودة نشاط الورش 

 و إنشاء هيئة قناة السويسالعمومية

 ش العمومية لها.ة الورنتقال تبعيإو
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 ترسانة بورسعيد البحريةتاريخ 

التوجيه ببدء نشاط  1960يناير  •

إصالح وبناء السفن، وبالتوازي بدأت 

قناة  الورش العمومية في بناء السفينة "

مولة حالسويس" على قزق ميكانيكي 

أيضاً بناء قزق التدشين طن و 1000

 .ألف طن 20بحمولة 

الرئيس جمال  :1960ديسمبر  23 •

عبد الناصر يضع حجر األساس 

تدشين و  لترسانة بورسعيد البحرية

 3200السفينة "قناة السويس حمولة 

 .طن"

فتتاح الرسمي لترسانة اإل :1964 •

بورسعيد البحرية باسمها الحالي 

وبنشاطها الجديد "بناء وإصالح 

 .انة السفن"وصي

: تم 1967-1960خالل الفترة من  •

 6000سفن تجارية حمولة  9بناء 

 .طن

يونيو وضرب  حرب :1967 •

الترسانة للمرة الثانية وتدمير أجزاء 

كبيرة منها وإغالقها  حتى عام 

، وترحيل األفراد والفنيين 1974

والورش لمدينة اإلسكندرية اعتباراً 

 .1968من 

لترسانة بعد فتتاح الثاني لاإل :1974 •

 .ترميمها بمدينة بورفؤاد
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ــــويســـــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  



 

 مجاالت عمل ترسانة بورسعيد البحرية

هي الجهة المنوط بها عمل الدراسات الفنية  •

للوحدات البحرية لهيئة قناة السويس و شركاتها 

 و تطوير الوحدات العائمة.

حدات هيئة قناة السويس والسفن إصالح و •

الخارجية على األحواض العائمة حتى حمولة 

 طن . 25000

البناء الجديد للسفن و جميع الوحدات البحرية  •

 طن. 20000على قزق البناء حتى حمولة 

أعمال التصميم والرسومات التنفيذية للوحدات  •

الجديدة تحت اإلنشاء باستخدام احد أحدث 

 .AVEVA Marineبرامج التصميم 

أعمال هندسية عامة مثل جميع أعمال الصاج  •

وورش اآلالت الحديثة وتشغيل وسباكة 

المعادن ونجارة السفن واألثاثات وأعمال 

الدهانات والمواسير والتركيبات الميكانيكية و 

التركيبات الكهربائية لجميع الوحدات وصيانة 

جميع المعدات و المهمات الكهربائية للوحدات 

و تصنيع بعض قطع الغيار  العاجلة و العائمة 

 تنمية الصناعات المغذية لصناعة بناء السفن .

المساهمة باإلمكانات المتاحة لخدمة أسطول  •

سفن جمهورية مصر العربية و السفن العابرة 

 لقناة السويس.

المساهمة باإلمكانيات للجهات اإلستراتيجية  •

بجمهورية مصر العربية بالتعاقد مع شركة 

ألعمال مراجعة األجزاء الدوارة سيمنز 

 .لمحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية

شتراك مع الهيئة العربية للتصنيع لخراطة اإل •

و أجزاء لبعض الصناعات الالزمة  قطع غيار

 .للهيئة 
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ــــويســـــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  



 

 حريةمجاالت عمل ترسانة بورسعيد الب

لمساهمة لتوفير المتطلبات الالزمة لصيانة ا •

مولدات  –محركات كهربائية  –)طلمبات 

قطع غيار للوحدات الخدمية لهيئة  كهربائية (

قناة السويس مثل )محطات المياه و محطات 

متطلبات النوادي و الوحدات  –الكهرباء 

 .السكنية (

 عمل ستة بروتوكوالت مع الشركة األلمانية  •
( للرفاصات الرأسية لتصنيع و تشغيل ) فويث 

من أجزاء الرفاصات ثم  %60ما يقرب من 

التجميع و االختبار في وجود هيئات اإلشراف 

بتصريح من الشركة ثم إعادة التصدير للشركة 

  .للتسويق العالمي

أعمال اإلنقاذ البحري واللحام تحت الماء  •

 بورسعيد حتى بورتوفيق.

إسيتلين( -كسجينإنتاج الغازات الصناعية )أ •

 .للترسانة و إدارات الهيئة المختلفة و شركاتها

إدارة مراكز التدريب لتخريج الفنيين أصحاب  •

المهارات العالية حتى مستوى الثانوي 

الصناعي لكافة المهن الفنية المطلوبة لهيئة قناة 

 السويس 

معدية بين ضفتي القناة  26تشغيل وصيانة عدد  •

دينتي بورسعيد على خمس محاور مختلفة بم

ألف  20والقنطرة و التي تقوم بنقل متوسط 

نقل  –سيارة يوميا بأنواعها المختلفة ) نقل ثقيل 

معدات  –سيارات مالكي  -أتوبيسات  –خفيف 

 بخالف عشرات اآلالف من المواطنين ( .

ستخدام الروافع البحرية لرفع الوحدات حتى إ •

 طن على طول قناة السويس   500حمولة 

همة المجتمعية في تقديم الخدمات للبيئة المسا •

 –مدارس  –المحيطة بمدن القناة )مستشفيات 

 أندية (. –دور عبادة 
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ــــويســـــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  



 

ــــويســـــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  

 ت الترسانة )أحواض عائمة(إمكانيا

 
الحوض العائم حمولة 

 طن 25000

 طن 25000حمولة  •

 1961دخول خدمة سنة  •

 متر 210طول البنتون  •

 متر 35صافى عرض  •

 طن 10ونش حمولة  2عدد/ •

 

 

 
لحوض العائم حمولة ا

 طن 10000

 طن 10000حمولة  •

 1968دخول خدمة سنة  •

 متر 169.4طول البنتون  •

 متر 28صافى عرض  •

 طن 10ونش حمولة  2عدد/ •

 

 

 
الحوض العائم حمولة 

 طن 5000

 طن 5000حمولة  •

 2001دخول خدمة سنة  •

 متر 106طول البنتون  •

 متر 21.8صافى عرض  •

طن  5ونش حمولة  1عدد/ •

 6ونش حمولة  1+ عدد / 

 طن
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ــــويســـــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  

 إمكانيات الترسانة )أوناش عائمة(

 
 2الرافعة إنقاذ 

 المواصفات الرئيسية

 طن 500:                       أقصى حمولة   •

 متر 38.3:                        أقصى إرتفاع  •

 متر 20:                         أقصى مسافة  •

 GLهيئة اإلشراف االلمانية  •

Fly Jib 

 طن 300:                      أقصى حمولة   •

 متر 61:                       أقصى إرتفاع  •

 متر 40:                       أقصى مسافة  •

 

 

 

 الرافعة عمالق

 طن 200:                     أقصى حمولة   •

 متر 35:   للهوك الرئيسى أقصى إرتفاع •

 متر 8.8: للهوك الرئيسى   أقصى مسافة  •

 طن 40أقصى حمولة للهوك المساعد   :  •

 متر 28.8: للهوك المساعد   ة أقصى مساف •

 LRهيئة اإلشراف اإلنجليزية  •

 

 

 بهجت بدوىالرافعة 

 طن 100:                     أقصى حمولة   •

 متر 36:   للهوك الرئيسى أقصى إرتفاع •

 متر 10: للهوك الرئيسى   أقصى مسافة  •

 طن 20المساعد   : أقصى حمولة للهوك  •

 متر 38: للهوك المساعد   أقصى مسافة  •

 ABSهيئة اإلشراف األمريكية  •

 

 

 الرافعة خليفة

 طن 40أقصى حمولة                      :  •

 متر 18:   أقصى إرتفاع للهوك الرئيسى •

 متر 15.5أقصى مسافة للهوك الرئيسى   :  •

 متر 32أقصى مسافة للهوك المساعد   :  •

 GLهيئة اإلشراف االلمانية  •
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ــــويســـــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  

 إمكانيات الترسانة )أوناش ساحة(

 

 العدد الحمولة

 2 متر 30طن /  60

 2 متر 16طن /  40

 1 متر 18طن /  30

 1 متر 11.5طن /  20

 4 متر 17/  طن 7.5

 1 متر 25طن /  30

طن /  60/30

 متر 11/30
3 

 1 طن 20/10
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 .األلمانية Voith شركة •
 Voithتم تحديث بروتوكول تعاون مع شركة  •

األلمانية بالتوقيع على بروتوكول التعاون 

لتصنيع  2012شهر يونيو  ىالسادس ف

الرفاصات الرأسية لزوم القاطرات )وهو العقد 

الوحيد الذى أبرمته هذه الشركة خارج المانيا 

طن فويث  70قاطرات  4( وجاري بناء عدد / 

بالتنسيق مع الشركة لحساب هيئة قناة 

 .السويس

 

 .االلمانية  Siemensشركة  •
األلمانية لتصنيع   Siemensتفاق مع شركة إ •

جزاء من تربينات محطات توليد الكهرباء فى أ

 .CNCمصر وذلك باستخدام الماكينة الشاملة 

 

 .التركيةUZMAR شركة •
تم التعاقد مع ترسانة اوزمار التركية لبناء عدد  •

  .لحساب الهيئة ASDقاطرة  4 /

 

 .المصانع الحربية )مصنع قادر( •
تم التعاقد بين ترسانة بورسعيد البحرية  •

لنده  15ومصنع قادر في تشغيل عدد / 

 1,950,000للكراكات النيلية بقيمة تعاقــدية 

 .) مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنية (
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 الخارجيةالجهات المشروعات المشتركة مع 

 

ــــويســـــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  



0000 

  .الهولنديةB.M.TITAN شركة  •
الهولندية   B.M.TITANالتعاقد مع شركة  •

طن لصالح  30/  60لبناء ونش ساحة حمولة  

و الهيئة   و تم االنتهاء من أعمال التصنيع 

  .التركيب لعدد / واحد ونش

 

 

  .الهولندية Kenz Figeeشركة  •
الهولندية  Kenz Figeeالتعاقد مع شركة  •

طن لصالح  30/  60لبناء ونش ساحة حمولة  

الهيئة   و تم االنتهاء من أعمال التصنيع و 

 .التركيب لعدد / واحد ونش 

 

 

 .المجريةGANZ شركة  •
عدد /  المجرية لبناءGANZالتعاقد مع شركة  •

طن  10طن هوك /  20واحد ونش مغناطيسي 

ونش ساحة حمولة   2مغناطيس و كذلك عدد / 

طن لصالح الهيئة  و تم االنتهاء من  30/  60

أعمال التصنيع و التركيب لعدد / واحد ونش 

 .بترسانة بورسعيد و الثاني ببورتوفيق
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 الخارجيةالمشروعات المشتركة مع الجهات 

 

ــــويســـــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  



0000 

10 

 الوحدات البحرية التى تم بنائها بترسانة بورسعيد البحرية

 

ــــويســـــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  

 سفن بضائع - 1

 الحمولة
 الماكينات الرئيسية

(HP) 
 م اسم السفينة المالك صنعسنة ال

3200 1x1470 1961 

حة
ال

لم
 ل
ية

صر
لم

 ا
كة

شر
ال

 

 1 قناة السويس

3200 1x1470 1962 2 اسيوط 

3200 1x1470 1963 3 الجيزة 

3200 1x1470 1963 4 العريش 

3200 1x1470 1964 5 الزقازيق 

4000 1 x 3080 1966 6 الفيوم 

4000 1 x 3080 1970 7 المنيا 

4000 1 x 3080 1972 8 صالح الدين 

4000 1 x 3080 1972 9 المنصورة 

4000 1 x 3080 1973 10 االميرية 

4000 1 x 3080 1974 11 الشرقية 

6500 1 x 5000 1977 12 رفح 

6500 1 x 5000 1979 13 سيدي بشر 

6500 1 x 5000 1982 14 القناطر 

6500 1 x 5000 1984 15 سيدي كرير 

 كراكات - 2

 اقصى عمق التكريك

 )م(

 الماكينات الرئيسية

(HP) 
 م اسم الكرااكة والنوع المالك سنة الصنع

24.65 1 x 1200 1973 

س.
ق.

ة 
يئ

ه
 

 1 (  )قواديس(1المينا )

24.65 1 x 1200 1976 (2المينا)2 ( )قواديس 

25.3 4 x 2400 1978 )3 محمود يونس ) كراكة قاطعة 

11.5 1x1115 + 1x903 2004 )4 العاشر من رمضان  ) كراكة قاطعة 
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 لبحريةالوحدات البحرية التى تم بنائها بترسانة بورسعيد ا

 

ــــويســـــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  

 قاطرات - 3

 قوة الشد النوع
 الماكينات الرئيسية

 م اسم القاطرة المالك سنة الصنع
 (HP) 

 1 1بركة  هيئة ق.س. x 3940 1992 4 160 انقاذ

 2 2بركة   هيئة ق.س. x 3940 1994 4 160 انقاذ

 3 الشيخ زايد هيئة ق.س. x 1600 1995 2 39 ميناء

 4 المرفأ هيئة موانئ ابوظبي x 1800 1995 2 35 ميناء

 5 6سالم  هيئة ق.س. 2x2500 2007 50 ميناء

 6 بورسعيد هيئة ق.س. 2x3917 2007 99 انقاذ

 7 10معاون  هيئة ق.س. 2x1700 2009 40.5 ميناء

 8 7سالم  هيئة ق.س. 2x2500 2010 45.2 ميناء

 9 8سالم  هيئة ق.س. 2x2500 2010 45.2 ميناء

 10 9سالم  هيئة ق.س. 2x2500 2009 48.65 ميناء

 11 2مساعد هيئة ق.س. 2x2680 2012 69.7 ميناء

 12 3مساعد هيئة ق.س. 2x2680 2012 67.1 ميناء

 13 1مصاحب هيئة ق.س. 2x3538 2013 70.77 ميناء

 14 2مصاحب هيئة ق.س. 2x3538 2014 74.25 ميناء

 15 3مصاحب هيئة ق.س. 2x3538 2015 70 ميناء

 16 4مساعد هيئة ق.س. 2x2680 2014 69.7 ميناء

 17 5مساعد هيئة ق.س. 2x2680 2015 67.1 ميناء

 18 4مصاحب هيئة ق.س. 2x3538 2015 70 ميناء

 2x3538 70 ميناء

 تحت اإلنشاء

 19 5مصاحب هيئة ق.س.

 20 6مصاحب هيئة ق.س. 2x3538 70 ميناء

 21 7مصاحب هيئة ق.س. 2x3538 70 ميناء

 22 8مصاحب هيئة ق.س. 2x3538 70 ميناء
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 الوحدات البحرية التى تم بنائها بترسانة بورسعيد البحرية

 

ــــويســـــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  

  معديات - 4

 م اسم المعدية المالك سنة الصنع (HPالماكينات الرئيسية ) الحمولة )طن( النوع
 x 140 1978 2 45 سيارات

س
وي

س
 ال

اة
قن

ة 
يئ

ه
 

 1 6معدية رقم 

 2 7معدية رقم  x 340 1979 2 210 سيارات

 3 8معدية رقم  x 340 1979 2 210 سيارات

 4 1معدية االسماعيلية x 140 1980 2 45 سيارات

 5 2معدية االسماعيلية x 140 1980 2 45 سيارات

 6 1القنطرة x 140 1981 2 45 سيارات

 7 2القنطرة x 140 1982 2 45 سيارات

 8 98معدية رقم x 350 1983 2 210 سيارات

 9 10القنطرة x 140 1983 2 45 سيارات

 10 28معدية رقم  x 340 1983 2 150 سيارات

 11 10معدية رقم  x 140 1983 2 45 سيارات

 12 1سرابيوم  x 140 1983 2 45 سيارات

 13 2سرابيوم x 140 1984 2 45 سيارات

 14 11الرسوة x 350 1986 2 210 سيارات

 15 14الرسوة x 350 1995 2 210 سيارات

 16 1ركاب  x 680 1988 2 60 ركاب

 17 2ركاب x 680 1989 2 60 ركاب

 18 183معدية  x 195 1989 2 45 سيارات

 19 186معدية  x 350 1992 2 210 سيارات

 20 190معدية x 350 1992 2 150 سيارات

 21 187معدية x 350 1992 2 210 سيارات

 22 191معدية x 350 1994 2 150 سيارات

 23 195معدية x 350 1995 2 150 سيارات

 24 195معدية x 350 1995 2 150 سيارات

 25 196معدية x 350 1999 2 150 سيارات

 26 1بورفؤاد x 350 1999 2 150 سيارات

 27 2بورفؤاد x 350 2000 2 210 سيارات

 28 16بورفؤاد x 350 2000 2 210 سيارات

 29 1بورسعيد x 350 2004 2 210 سيارات

 30 6بورفؤاد x 350 2004 2 210 سيارات

 31 )تحيا مصر( 4بورسعيد x 350 2009 2 210 سيارات

 32 5بورسعيد x 350 2010 2 210 سيارات

 33 1سيناء  x 400 2013 2 320 سيارات

 34 2سيناء  x 400 2015 2 320 سيارات

 35 3سيناء  x 400 2016 2 320 سيارات

 36 7سيناء  x 400 2017 2 320 تسيارا

 37 8سيناء  x 400 2017 2 320 سيارات
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 الوحدات البحرية التى تم بنائها بترسانة بورسعيد البحرية

 

ـويســــــــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  

  معديات - 4

 النوع
 احلمولة

 )طن( 
  املاكينات الرئيسية

(HP) 
 م اسم املعدية املالك نة الصنعس

هيئة قناة  x 400 2019 2 320 سيارات
 السويس

 38 1ارادة

 39 2ارادة x 400 2020 2 320 سيارات

 كبارى عائمة - 5

 الموقع
احلمولة 
 )طن(

 املاكينات الرئيسية
 (HP) 

 م اسم الكوبري املالك سنة الصنع

 4x390 2016 420 الرسوة

يس
سو

ة ال
 قنا

هيئة
 

 1 رالنص

 2 الشهيد امحد املنسي )غرب( 2x390 2017 210 غرب 6منرة 

 3 الشهيد امحد املنسي )شرق( 2x390 2017 210 شرق 6منرة 

 4 الشهيد اابنوب 2x390 2017 210 القنطرة

 5 الشهيد اللواء طه زكي عبدهللا )غرب( 2x390 2018 210 سرابيوم غرب

 6 اللواء طه زكي عبدهللا )شرق( الشهيد 2x390 2018 210 سرابيوم شرق

الشط 
 7 الشهيد عمر شرباوي 3x390 2018 300 )السويس(

 سفن مختلفة - 6

 النوع
احلمولة 
 )طن(

 املاكينات الرئيسية
 (HP) 

 م اسم السفينة املالك سنة الصنع

 سفينة 
 1 1جندة  هيئة ق.س. 2x1125 1984 3220 ختيف محولة

 سفينة 
 2 2جندة هيئة ق.س. 2x1125 1984 3220 ختيف محولة

 الشركة املصرية  2x3670 1986 3000 سفن دحرجة
 للمالحة

 3 راس حممد

 4 شرم الشيخ 2x3670 1986 3000 سفن دحرجة

 5 قاسم سلطان هيئة ق.س. 1990 - 3000 بنتون خدمة

 6 م30طن /10ونش ساحة  هيئة ق.س. 1994 - - ونش ساحة

 7 م30طن /10ونش ساحة  هيئة ق.س. Electric Driven 2000 - ونش ساحة

 8 طن 5000حوض عائم محولة  هيئة ق.س. Electric Driven 2001 - حوض عائم

 9 طن80بنتون الرافعة شامخ  هيئة ق.س. 2x650 2001 - ونش عائم
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 بنائها بترسانة بورسعيد البحرية الجارىالوحدات البحرية 

 

ــــويســـــــاة الســـــهيئة قنـ  

ةـــد البحريــانة بورسعيــترس  

 

 طن 70قاطرة قوة شد 
متر 35.87 : الطول الكلى  

متر 12.5 : العرض  
متر 5.25 : العمق  

متر 6.1:  5.75 : الغاطس  
فرد 12 : الطاقم  

الماكينات 
 الرئيسية

: 2 X  2460 كيلووات 

 VSP Size 32R5/265-2 X 2 : الرفاص
طن 70 : قوة الشد  
ةالسرع عقدة 13 :   

 

 ســاة السويــة قنــهيئ


