
-:المـوقــع 

مدينـةفىالبحـــريةبـورتوفـيقترسـانةتقع-

.سالســـويلقنــاةالجنـوبىالمـدخـلعلىالســويس





ل حوض سبق انشاء ورش الترسانة مع بدء افتتاح قناة السويس وكانت تشغل حيز صغير فى حدود عشرة آالف متر مربع داخ

.رة الحديدية الصغيواللنشاتالخشبية اللنشاتوكانت الترسانة مخصصة إلنشاء وصيانة ببورتوفيققسم التحركات 

 الوحدات لتتمكن من صيانة وبناءبورتوفيقبدأ التفكير جدياً فى تطوير ترسانة 1973وبعد إعادة افتتاح القناة بعد انتصار أكتوبر

حرية البحرية الكبيرة لذا تم اختيار موقع حوض الدرس ليكون نواة لترسانة بحرية قادرة على رفع وإصالح وبناء الوحدات الب

.الكبيرة 

 السنكرولفت)باستخدام  كراكات الهيئة وإنشاء القزق الميكانيكى 1980فتم حفر وإنشاء حوض الترسانة الحالى منذ بدايات عام

.( متر20متر وعرض 70طن وبطول 2000بحمولة 

 الفيبرجالساللنشاتوفى نفس الوقت بدأ العمل فى إنشاء أول وأكبر مصنع فى منطقة الشرق األوسط لبناء  .

 1982البحرية الجديدة منذ عام بورتوفيقورش ترسانة باقىبدأ العمل فى إنشاء.

.1989وقد تم افتتاح الموقع الجديد للترسانة بحوض الدرس عام -

.ألف متر مربع 500بمساحة كلية حوالى -

متر مربع18350وتبلغ مساحة الورش الكلية داخل الترسانة -

.متر 1535ويبلغ أطوال األرصفة البحرية لحوض الترسانة -



.يةالبحرالوحداتإنزالولرفعالمستخدمةاألنظمةأحدثمنالنظامهذايعتبر▪
.األمريكيةsyncroliftشركةإشرافتحتالقـزقبنىوقد▪
.البريطـانيةاإلشـرافهيئـةمنمعتمـدةوالتصمـيمالرســومـاتجميع▪
.طن2000القزقلطبليةالكليةالحمولة▪
.متر12حتىالنزولوعمقمتر20وعرضمتر70الطبليةطوليبلغ▪
كسكوإلىالقزقعلىمنالبحريةالوحداتلنقلالتوزيععربةونشيوجد▪

.اإلصالح
وحدات5تستوعبمتر100واحدةكلطولإصالحسككخمسةإلىباإلضافة▪

.واحدوقتفىكبيرةبحرية





مةالعائاألوناشأكبرويعتبرعائمونشاثنينعددالجنوبمنطقةيخدم▪

.البحريةبورتوفيقلترسانةوالتابعة

-:Iإنقاذالرافعة-1

المواصفات 

الرئيسية

فى حالة استخدام 

اللندة الرئيسية

فى حالة استخدام 

اللندة المساعدة

أقصى حمولة 

رفع

إرتفاعأقصى

أقصى مدى 

وصول

من مقدمة ) 

(الرفع 

طن500

متر35

متر15

طن300

متر53,5

متر30



دةفى حالة استخدام اللندة المساعيةفى حالة استخدام اللندة الرئيسةالمواصفات الرئيسي

أقصى حمولة رفع

إرتفاعأقصى

أقصى مدى وصول

(من مقدمة الرفع ) 

طن100

متر40

متر20

طن20

متر40

متر40



الغربىالرصيفيخدمطن30/60جديدساحةونش-1

أقصى–طن7حمولةالمساعدوالهوكمتر470بطول

.(الماءسطحألسفلمتر8-ألعلىمتر30)إرتفاع

1،2رقماإلصالحسكتىبينمتر30/طن10رصيفونش-2

4،5رقماإلصالحسكتىبينمتر30/طن10ساحةونش-3

.طن2000بالقزقالخاصةالتشغيلساحةمنطقةيخدم

الميكانيكىالقزقعلىمنرفعهاتمالتىالوحداتجرونش-4

.طن  وإلى عربة التوزيع 2000



طن50عجلعلىونش1.

طن45عجلعلىونش2.

طن12,5عجلعلىونش3.

طن10عجلعلىونش4.

طن5عجلعلىشوكةونش2/عدد5.

طبليةمنالبحريةالوحداتجرونش6.

اإلصالحسككإلىالقزق

طن35حمولةعجلعلىمقطورة1.





متر مربع باإلضافة إلى توسعات 2700تبلغ مساحة ورشة بناء السفن بالترسانة حوالى 

.متر مربع لورشة تشطيب إضافية 2700مستقبلية بحوالى 

مم 30درفيل لف صاج حتى سمك ▪

مكبس هيدروليك لتشكيل ألواح الصاج▪

طن300بضغط 



ماكينات قص الصاج حتى سمك▪

.مم عرض 2100× مم 14

ماكينة إستعدال الصاج▪



تداد ورشة تصنيع وبناء السفن وبجوارها االم

الجديد لزيادة مسلحة الورشة







بأحجامسيارة50حمولةلمتوسطومصممةالحجمبهذاالعربيةمصرجمهوريةفىتبنىمعديةأولتعتبر

.االزدحاملمواجهةوذلكمختلفة

.(L.R)اإلنجليزيةاإلشرافهيئةإشرافوتحتمعتمدةالمعديةببناءالخاصةالرسوماتجميع

(1سيناء )طن 320المعدية 



.طن 320جارى تدشين معدية حمولة ▪

.طن 150معدية حمولة 8سبق بناء عدد ▪

معدية 2/تم تطوير وبناء عدد▪

.طن 210حمولة 

( 895المعدية )طن45تم تطوير المعدية ▪

.طن لحساب إدارة الكراكات 70لتصبح حمولة 

تم تطوير وبناء صاالت بأحجام مختلفة ▪

(طن450طن،200طن،100طن،50)

.لإلدارة الهندسية 







الثالثالقناةمدنلخدمةالطرازنفسمنمعديات7عددتصنيعتمحيثالنمطىالطابعذاتالمعديةتعتبر❑

.القناةضفتىبينوالغربىالشرقىالبربينللربطوذلك

الشطمنطقةلخدمةركابصالونبدونمعدياتتصنيعتمحيثطن150لطرازاألشكالمنالعديدويوجد❑

لسياراتاإلىباإلضافةللركاببصالونآخرنموذجوتصنيعالركابمنومحدودقليلعددلوجودبالسويس

.األفرادلعبورالمناطقهذهالحتياجنظراً واإلسماعيليةبورفؤادمنطقةلخدمة

❑

متر44:الكلىالطول❑

(األبواببدون)متر30:الطــــول❑

متر15:العــرض❑

متر2,5:العمــــق❑

طن150:الحمـولة❑

عقـدة7:السـرعة❑

واتكيلو263قدرةماكينة2/عدد:الماكينات❑

د/لفة1650عند

14EG/90موديلشنيدرفويثطراز:الرفاصات❑

.للمولدواتكيلو48قدرةكهرباءمولد2/عدد:المولدات❑



متر24طوللتصبحطن45حمولةالقناةبمنطقةتعملمعديةأولتعتبروالتىمتر26المعديةتطويريتم❑

ألواحتغييرمعمتر8بطولالوحدةبمنتصفبلوكزيادةمنللمعديةشاملةعمرةعملويتمطن70حمولة

.الوحدةوخارجداخلتتمأخرىأعمالإلىباإلضافةبالكاملللبدنالصاج

❑

متر34:الكلىالطول❑

(األبواببدون)متر30:الطــــول❑

متر9,60:العــرض❑

متر1,85:العمــــق❑

طن70:الحمـولة❑

عقـدة7:السـرعة❑

واتكيلو190قدرةماكينة2/عدد:الماكينات❑

دقيقة/لفة1800عند

14EG/90موديلشنيدرفويثطراز:الرفاصات❑

.للمولدواتكيلو48قدرةكهرباءمولد2/عدد:المولدات❑

طن70بعد التطوير لتصبح حمولة 895المعدية 



1982عاممنذإنتاجهالبحريةبورتوفيقبترسانةالفيبرجالسمصنعبدأ▪

المجرىإحتياجاتتلبيةعلىالبدايةفىوإقتصر

اللنشاتمنالسويسقناةلهيئةالمالحى

الفيبرجالسمصنعنشاطإمتد1985عاممنذولكن

اللنشاتبناءلتشملواإلصالحالبناءعملياتلكافة

.الخارجيةللجهات

مصانعأكبرمنالفيبرجالسمصنعويعتبر▪

.األوسطالشرقمنطقةفىالفيبرجالس

هيئةقِبَلمنبالمصنعالتشغيلعملياتأُعتمدتوقد▪

الجودةنظامعلىإطالعهابعد(L.G)األلمانيةاإلشراف

.بالمصنعالشاملة



.التحركاتألقسامبلبلطرازلنش53/عدد▪

.خارجيةأعمالبلبلطرازلنش13/عدد▪

.التحركاتإلدارةالمعدلبلبلطرازلنش5/عدد▪

.بورسعيدلترسانةمعدلبلبلطرازلنش1/عدد▪

.التحركاتإلدارةكرافتووترطرازلنش17/عدد▪

.التحركاتإلدارةسويسطرازلنش11/عدد▪

.بورسعيدلترسانةسريعمرورلنش2/عدد▪



لرباطالقناةشركةالصحة،وزارة)معدلبلبللنش8/عدد▪

.(السفنوأنوار

.(األحمرالبحرموانئهيئةالصحة،وزارة)بلبللنش7/عدد▪

يوسف،أبومكتب)لحسابووتركرافتلنش11/عدد▪

(األحمرالبحرموانئهيئةالمائية،المسطحات

.لرباطالقناةلشركةقناةرباطلنش40/عدد▪

.البحريةللقواتسريعمرورلنش20/عدد▪

.البيئةشئونلجهازمتر9,5لنش4/عدد▪



فىجديدكللمواكبةبالخارجوالفنيينالمهندسينمنعددتدريببضرورةالهيئةقيادةإهتمت▪

العالمىالمستوىعلىالفيبرجالسصناعةمجال

ً منتجأفضلإلىالوصولبهدف .عالميا

والفنيينالمهندسينمنمجموعةإيفادتم-

-:ومنهاالدولمنمنبالعديدللتدريب

إنجلترا-

الدنمارك-

األمريكيةالمتحدةالواليات-



محتسالتشكيلوساحاتبداخلهوالرطوبةالحرارةدرجةفىللتحكمالهواءمكيفالقسمهذا▪

يمكنحتىطن10منهماكلقدرةللرفعبونشينومزودةمتر35طولحتىلنشاتببناء

.التشكيلعمليةبعدالقالبمناللنشإخراج

ً القسمبناءتم▪ السالمةوهيئاتGLالعالميةالبحريةوالتصنيفالتفتيشهيئةإلشتراطاتطبقا

.العالميةوالجودة

ماكيناتوكذاالمشبعةوالروالتوالموازينالراتنجاتخلطماكيناتعلىالقسمويحتوى▪

(Vacuum Pump).

.(Sprinkler)آليةإطفاءبوسائلمزودالقسم▪

مثلمكنممنتجأفضلوتحقيقالجودةلضبطالفيبرجالسلمنتجإختباراتلعملبمعملمزود▪

.(الميكانيكيةاإلختباراتبعض-الشكزمنقياس-المنتجصالبةقياس)

24مدارعلىالمخزنداخلالحرارةدرجةفىالتحكمويتمالمكيفةالكيماويةالموادمخزن▪

زنمخاتوجدكماالفيبرجالسصناعةفىتدخلالتىالكيماويةالموادعلىللحفاظساعة،

.الصغيرةللعدةومخازنالصلبوالفومالزجاجىللصوف



بهاالميكانيكيةالورشمنالعديدعلىيحتوى❑

-كهرباءورشة-نجارةورشة)الالزمةاإلمكانيات

التركيباتأعمالجميعلتنفيذ(..مواسيرورشة

األجزاءبعضوتصنيعللنشاتالمطلوبة

.(الماكيناتشاسيهات-هوايات-تنكات)

الميكانيكيةالمهماتلتخزينمخازنعلىيشملكما❑

.والبحريةوالكهربائية

للمساعدةطن5علوىبونشمزودالقسم❑

.التركيباتأعمالفى



متر17,55بطولالطائرمرشدطرازالفيبرجالسمنإرشادلنش▪

.عقدة21حتىسرعةيحققبحرىديزلمحرك2عليهمركب

محرك2/بعددمتر17,34بطولبلبلطرازالفيبرجالسمنإرشادلنشات▪

.عقدة16اللنشسرعة

محرك2/بعددمتر13,74بطولمرشدطرازالفيبرجالسمنإرشادلنشات▪

.عقدة20اللنشسرعة

1/بعددمزودمتر9,5بطولالفيبرجالسمنسريعمرورلنشاتبناءتمكما▪

.عقدة25اللنشسرعةللطوارئبوردأوتإضافىومحركداخلىمحرك

خارجىبوردأوتمحرك2/عددبإستخدامسريعمرورلنشاتبناءتمكما▪

.عقدة27اللنشسرعةليحققالواحدللمحركحصان175بقوة

داخلىمحرك1/بعددمتر6,2بطولالفيبرجالسمنقناةرباططرازلنشات▪

.عقدة12-10مناللنشسرعةحصان55

بوردأوتبمحركويعملمتر5بطولالفيبرجالسمننزهةطرازلنش▪

.عقدة27شرعةحققوقدحصان85

.متر5,5إلىمتر3,2منمختلفةبأطوالفاليك▪



شهور وذلك ألقسام الهيئة 6كل لنشات6/ لعددسنوىيقوم المصنع ببرنامج صيانة نصف _ 

المختلفة باإلضافة ألعمال الصيانة للوحدات الخارجية

منوهو991لنشالمثالسبيلوعلى

سنة30عمرهبالهيئةاللنشاتأقدم

ً المصنعيقوم شاملةصيانةبعملحاليا

بناؤهمنذعليهكانلماوإعادتهللبدن



فىةعاليمناورةوذوالشاقةالعملظروفلتالئموالمصممةالسريعةاللنشاتمنالطرازهذايعتبر❑

نشاللهذاورسوماتتصميماتأنكمااللنشإنسيابيةالتصميمفىوروعىالجويةالظروفجميع

.P.Vالدوليةاإلشرافهيئةمنمعتمدة

-:الرئيسـيةاألبعــاد❑

متر17,55:الطــول❑

متر3,78:العـــرض❑

متر1,00:الغاطس❑

عقـدة21:الســرعة❑

أفراد8اللنش،طاقمأفراد4:األفـــراد❑

والكابينةاإلعاشةغرفة

-:البـــــدن❑

.الدوليةاإلشرافهيئةمنوالمعتمدةاللنشاتلبناءالفيبرجالسخاماتأجودإستخداميتم*









فىةعاليمناورةوذوالشاقةالعملظروفلتالئموالمصممةالسريعةاللنشاتمنالطرازهذايعتبر❑

L.Rالدوليةاإلشرافهيئةمنمعتمدةاللنشهذاورسوماتتصميماتأنكماالجويةالظروفجميع

.اإلتجاهاتجميعفىجيدةرؤيةليعطىومصممة

-:الرئيسـيةاألبعــاد❑

متر13,74:الطــول❑

متر4,10:الكلىالعرض❑

متر1,18:الغاطس❑

عقـدة20:الســرعة❑

أفراد6اللنش،طاقمأفراد3:األفـــراد❑

والكابينةاإلعاشةغرفة

-:البـــــدن❑

.الدوليةاإلشرافهيئةمنوالمعتمدةاللنشاتلبناءالفيبرجالسخاماتأجودإستخداميتم*





..الوزنخفيفةالسريعةاللنشاتمناللنشهذا❑

أقلالتصميمفىروعىوقد..عاليةمناورةذو

(عاليةطفوإمكانية)ممكنغاطس

والرسوماتالتصميماتجميع،متر0,55حوالى

(A.B.S)األمريكيةاإلشرافهيئةمنمعتمدة

ً إشرافهاتحتبناؤهتموقد .أيضا

للحريقالمقاومالنوعمنالمستخدمةالريزنمادة❑

(Fire Resistant)

(2DIMs)المحورثنائىالصوفمنمبنىالبدن❑

.عاليةتحملقوةويعطىعاليةإجهاداتيتحملوالذى

ومثبتةعرضيةوطوليةبتقوياتمزودأنهكما

الفومإلتصاققوةيضمنبماتفريغماكينةبإستخدام

.بالفيبرجالسوالخشب

المحركفىوالتحكماللنشقيادةبوسائلمزودةالكابينة❑

للماكينةالحرارةدرجة-المحركسرعةمبينات)

زيتضغط-المحركزيتضغط-والجيربوكس

.(الجيربوكس

القياسيةالفنيةبالمواصفاتيفىاللنشوهذا❑

تتطلبهاالتى❑

متـر3,2:العـرض-متر9,5:الكلىالطول-

متــر0,55:الغــاطس-

خدمةداخلىبحرىديزلمحرك1/بعددمزوداللنش▪

باإلضافةدقيقة/لفة2800عندحصان300قدرةشاقة

.حصان36قدرةللطوارئOutboardمحركإلى

كمحرإثنين/بعدداللنشمنالطرازهذاتصنيعتمكما▪

حققوقدحصان175قدرةOutboardبحرى

.عقدة27سرعة



الدانماركيةMAT))شركةمعبالتعاون

التربونيةللمراوحريشة72/عددتصنيعتم

بقدرةالرياحطاقةمنالكهرباءلتوليد

هيئةلحسابتوربينلكلواتكيلو100

.والمتجددةالجديدةالطاقة

الغردقةبمنطقةالتربونيةالمرواحهذهوتعمل▪

فىتركيبهامنذعاليةبكفاءةتعملوهى

.م1993عام

توليدلمقاساتبأىتربونيةريشأىتصنيعالفيبرجالسلمصنعويمكن▪

.الرياحطاقةمنالكهربائيةالطاقة



❑

واللنشاتاليخوترباطمواقعلتحديد❖

ومزودةبالفوممحقونةسم90بقطر

.للرباطومباتالالزمةواألثقالبالجنازير

.شمندورة300/عددتصنيعتم❖
❑

.شمندورة430/عددتصنيعتم❖

❑

.التلوثإنتشارومنعالبترولىاإلنسكابلمحاصرة❖



.بأنواعهاوالمظالتاألسقفلتغطيةالفيبرجالسألواحتصنيع❖

.3م30سعةالمياهلمحطاتالشبةتنكات❖

.المياهلمحطاتالشبةأحواضحلوق❖

.وبدونبمخدعينفيبرجالسكراسىمنمتعددةأنواع❖

.السياحيةوالفنادقوالحدائقللنوادىالفيبرجالسمنإنارةأعمدة❖

.المرورلرجالالفيبرجالسمنمظالت❖

.زوجيةتجديفوقواربمائيةوألعاببدالو❖

.الفيبرجالسمنالمصنعةوالمنتجاتوالقوارباللنشاتجميعصيانة❖

ةقريللسياحة،مصرلشركةسياحيةولنشاتيخوتمنالعديدوإصالحصيانة❖
اةالقنشركةاألحمر،البحرموانئهيئةالداخلية،وزارةالغردقة،شيراتونمجاويش،

.(الصحىالحجر)الصحةوزارةالسفن،وأنوارللرباط



جهامنتبتقديمالسياحىالمجالتنميةفى(الترساناتإدارة)السويسقناةهيئةمنمساهمة✓

.الفيبرجالسمادةمنالمصنعةالعائمةوالسقاالتاألرصفةمنالجديد

لتراكىذاوكالبحريةبالنوادىواللنشاتاليخوتلتراكىوأخرىالسياحيةبالقرىعائمةسقاالت✓

.ثابتةسقاالتفيهايتعذرالتىالساحليةالمناطقفىالمسلحةالقواتوحداتلنشات

.ليزرطرازشراعىقارب23/عددتصنيعتم-.زوجىتجديفقارب44/عددتصنيعتم-

.لألنديةالزحاليقمنعددتصنيعتم-.إستادطرازكرسى9000حوالىتصنيعتم-

.حدائقوالالفيبرجالس،منإنارةأعمدةتصنيعتم-.مختلفةبأشكالزهورأحواضتصنيعتم-

.بأنواعهاالمظالتالسباحة،حماماتأسقفلتغطيةفيبرجالسألواحتصنيعتم-





.متر 17,55لنش مرشد الطائر طول 7/تم بناء عدد▪

.متر17,34لنش بلبل معدل طول 72/ تم بناء عدد▪

لنش ووتركرافت 12/متر وجارى بناء عدد13,74لنش ووتركرافت طول 33/ عدد▪

.إلدارة التحركات 

2)لنشـات6/وعددالحـدودحـرسلقـواتمتر9,5سـريعمـرورلنـش20/عدد▪

(البحريةبورسعيدلترسانة2واألنوار،للرباطالقناةلشركة2البيئـة،شئونلجهـاز

.متر18,50بطولونهريةمائيةأتوبيساتلنشات.

.متر مكعب لخدمة المالحة بهيئة قناة السويس 11إسطوانيةشمندوراتتصنيع ▪


