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 الدائرة  الدائرة  الدائرة  الدائرة – اخلدمات املقدمة عرب الورش الفنية  اخلدمات املقدمة عرب الورش الفنية  اخلدمات املقدمة عرب الورش الفنية  اخلدمات املقدمة عرب الورش الفنية -
 ))))رأس مربطرأس مربطرأس مربطرأس مربط////التواهيالتواهيالتواهيالتواهي((((الفنية الفنية الفنية الفنية 

        للعمالءاخلدمات األساسية املقدمة اخلدمات األساسية املقدمة اخلدمات األساسية املقدمة اخلدمات األساسية املقدمة 
        

  خدمات إصالح و صيانة والزوارق والقاطرات البحرية        ))))1
          ( Repair & Maintenance Services for Marine Craft)  
  خدمات الحفر والتعميق         ))))2
        ) Dredging Services(  
        الهيدروجرافي"خدمات المسح البحري         ))))3
        Hydrographic Survey Services)(.  
  خدمات  الغوص والصيانة تحت الماء        ))))4
        ) Diving & Underwater Services(  
  خدمات صيانة معدات السالمة ومكافحة الحريق        ))))5
         (Safety Equipment & Fire Fighting  services)  
  كيب وصيانة عوامات الربط واإلنارةخدمات تصنيع وتر        ))))6
        (Fabrication ,installation and maintenance of mooring and 

navigational Buoys)  
  ) طن30(خدمات تأجير الرافعة العائمة         ))))7
        (Rental Service for 30-ton Floating Crane)  
  خدمات أخــرى مختلفــة         ))))8
        )Other Miscellaneous  Services(  
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 اخلدمات األساسية املقدمة للعمالءاخلدمات األساسية املقدمة للعمالءاخلدمات األساسية املقدمة للعمالءاخلدمات األساسية املقدمة للعمالء

  خدمات إصالح و صيانة الزوارق والقاطرات البحرية  )1
                                (Maintenance Services for marine craft)         

المراكب ) Hulls( خدمات إصالح وصيانة أجسام لتقديملدى الدائرة قدرات كبيرة 
 إلى صيانة محركاتها وجميع والزوارق والقاطرات واليخوت السياحية، إضافة

 Slip(أنظمتها التشغيلية، كما أنه يمكن تسفين القطع البحرية العائمة على المزالق 
Ways (بالقدرات التالية: 

  
  

 طن/א���و�� א���ض�
	���� א�ط�ول�
	���� א��ز�������ق

  طن450يحمل  40 150 المزلق الرئيسي اآللي
  طن40حمل ت 3.90 10 )1(عربـة 

 "1"مزلـق رقم 
  طن40تحمل  3.80 8.63 )2(عربـة 
  طن40تحمل  3.90 9.41 )1(عربـة 

 "2"مزلـق رقم 
  طن40تحمل  3.90 9.41 )2(عربـة 

 خـارج الخدمة "3"مزلـق رقم 
  كن30يحمل 3.10 7.61  "4"مزلـق رقم 

  

   خدمات احلفر والتعميق )2
(Dredging Services)               

ة الحفر والتعميق بواسطة حفارة بحرية متخصصة إلى جانب ناقلتين تقدم الدائرة خدم
 وتعمل هذه القطع على ام لكل منه3متر) 120(بسعة تستخدم لنقل األتربة والترسبات 

 وكذلك تصفية مواقع في أحواض الميناءصيانة وحفر وتطهير مخلفات البضائع 
مؤسسة من جراء الترسبات المراسي للسفن وصيانة وتعميق قنوات الموانئ التابعة لل

  .الطبيعية

  " اهليدروجرايف"خدمات املسح البحري ) 3
   )Hydrographic Surveys(  

يوجد قسم متخصص في أعمال المسح البحري يستخدم زورق خاص مزود 
  :بأجهزة مسح متطورة لتنفيذ أعمال المسح مثل

 .إعداد خرائط توضح األعماق في األماكن المطلوبة •

 المالحية وتحديد مواقع عبور السفن عبر القنوات المحددة العائمات تحديد مواقع  •
 .لها

 بالغالبحرية العائمة في المخططات وإ المالحية ومواقع المراسي العائمات ضبط  •
 Admiralty Chartالجهات المختصة بأي تجديد تم ضبطه في الخرائط العالمية 

 .لموانئوذلك للحفاظ على سالمة ألمالحة داخل وخارج حدود ا
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        الغوص والصيانة حتت املاءالغوص والصيانة حتت املاءالغوص والصيانة حتت املاءالغوص والصيانة حتت املاءخدمات ) 4
                (Diving & Underwater  Maintenance Services)        

يوجد قسم متخصص بأعمال ما تحت الماء مزود بجميع األدوات والمعدات واألجهزة 
  :الالزمة لتنفيــذ مختلف األعمـال مثـل

  .عمليـات البحث واإلنقاذ •
 . تحت الماء للقطع البحرية العائمةاألعمال المرتبطة بالجزء المغمور •
 .معرفة حالة الجزء المغمور لألرصفة والمراسي البحرية •
المساعدة في مد األنابيب في قاع البحر وكذا تركيب القواعد الخرسانية لأللسنة  •

 .البحرية وكواسر األمواج
عدات واألجهزة المعدة لهذا كما أن القسم يستخدم زورق غـوص مزود بجميع الم •

  .رضالغ
  

  معدات السالمة والوقاية من احلريقخدمات صيانة ) 5
            (Safety Equipment & Fire fighting Services)     

  -:وتتكون من الخدمات التالية
 قســم صيانة معـدات السالمة وقــوارب النجـاة •
 Safety Equipment & Survival Craft Maintenance Section)(   
ثات وقوارب وأطواق النجاة بجميع إعادة صيانة رم هذا القسم بفحص ويقــوم  

أنواعها وأحجامها وإصدار الشهادة السنوية المعتمدة بذلك بحسب لوائح 
 .SOLASوقواعـد اتفاقية سالمة األرواح في البحـار 

  
 : قسم صيانة معدات الوقايـة ومكافحة الحرائــق •

(Fire Fighting Equipments Maintenance Section)  
هــذا القسم بفحص وإعادة صيانة معـدات مكافحة الحرائق بجميع يقوم 

 .أنواعها الثابتة والمحمولة

  :و صيانة معدات السالمة و قوارب النجاة شروط تقديم خدمة فحص 
 رئيس مجلس اإلدارة للموافقة -الرئيس التنفيذي/يقــدم طلب خطي إلى األخ •

وطبيعة العمل ومواصفاته ) العميل ( عليه ويبين فيه أسم وعنوان الشركة 
  .الفنية

 .تقديم صور من الشهادات السنوية األخيرة المراد تجديدهــا •
في الدائرة  مالية في حساب المؤسسة يقـوم بتقديرها المختصين وديعةتوضع  •

 .م العمل من قبلهمالفنية بعد تقييم حج
 .يتم البدء بتنفيذ العمل وإصدار الشهادة •
 .ليترفع الفاتورة النهائية لتسديدها من قبل العم •
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  خدمات تصنيع وتركيب وصيانة عوامات الربط واإلنارة ) 6
(Fabrication Installation, and maintenance of mooring and 
navigational buoys) 

مؤهلة تعتبر هذه الخدمة من أقدم الخدمات التي تقدمها الدائرة الفنية وفيها كوادر يمنية 
.                  حديدية بمختلف أنواعها وأحجامهقادرة على تجهيز العوامات البحرية ال  

  طن) 30(خدمات تأجري الرافعة العائمة ) 7
   )30-ton Floating Crane Hire (  

تعتبر الرافعة العائمة من أهم األصول البحرية للمؤسسة، حيث يمكنها القيام باألعمال 
  :التاليــة

  . وانتشال العوامات البحريةوضع •
 .انتشال مخلفات السفن أثناء الشحن والتفريغ •
 .المساعدة في تجهيز األرصفة وكواسر األمواج •
 .شال األوزان من قاع البحرتوضع أو أن •
  . متر12قادرة على رفع وزن يصل إلى ثالثون طن وارتفاع يصل إلى  •

    خمتلفةخدمـات أخــرى )8
(Other Miscellaneous  Services)             

لدى الدائرة الفنية القـدرة على تنفيـذ جميع أنواع اللحام على القطع البحرية  •
  . بجميع الوسائل الالزمةمجهزالعائمة من خالل قسم 

يوجد قسم متخصص ومزود بمختلف اآلالت والمعـدات الالزمة لتنفيذ أعمال  •
 .الخراطة

المبنية من األلياف يوجد قسم خاص لصيانة وإصالح أجسام الزوارق البحرية  •
  )ر جالسفيبـ(الزجاجية 

  :شروط تقديم اخلدمـــــات 
 رئيس مجلس اإلدارة للموافقة -الرئيس التنفيذي/يقــدم طلب خطي إلى األخ •

  .طبيعة العمل ومواصفاته الفنية) العميل ( عليه ويبين فيه أسم وعنوان الشركة 
 .ات المختصة ومعمد من الجهورة وجود ترخيص مزاولة مهنة موثقضر •
يقوم بتقديرها المختصين  للعمل المطلوب وتوضع وديعة مالية في حساب المؤسسة •

الرئيس التنفيذي يقيم حجم /في الدائرة الفنية بعد رفع تقرير فني بذلك إلى األخ
 .العمل لمعرفة المتطلبات الضرورية لتنفيـذه

االتفاقية المبرمة بين يتـم البدء بتنفيذ العمل وتسديد الرسوم المقررة لذلك بحسب  •
 .المؤسسة والعميل

 
  ).طبق الشروط المذكـورة على جميع الخدمات المذكورة أعــالهنت( 

 



                           فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدن فـي مينــاء عــدنخلدمــات خلدمــات خلدمــات خلدمــات ا ا ا ا دليل دليل دليل دليل 

  ا�����      ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن ميناء عدن–مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية مؤسسة موانئ خليج عــدن اليمنية                 

 

5

  : أعاله املذكـورةالنماذج املستخدمة يف اخلدمات
  .نموذج خدمة طلب عمل •
 .فر والتعميقدام الرافعة العائمة في خدمات الحنموذج الستمارة استخ •
 . وأطواق النجاةت وقواربثاصيانة رمشهادة  •
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YEMEN GULF OF ADEN PORTS CORPORATIONYEMEN GULF OF ADEN PORTS CORPORATIONYEMEN GULF OF ADEN PORTS CORPORATIONYEMEN GULF OF ADEN PORTS CORPORATION    

TECHNICAL DEPT.TECHNICAL DEPT.TECHNICAL DEPT.TECHNICAL DEPT.    

WORK ORDER 

�א���	���ط����������ل �

J.C. NO.  1 
 

DATE …………………200 …… 
WORK ORDER No. CODE: ……………/……………../……………/ 
……………….. 
MAIN COST CENTER CODE: 
…………………../SEC………………………………….. 
MAINT. FOR C. 
CODE………………………………………………………………………… 
ASSET: …………………………NAME/MODEL…………………… 
No…………………. 
TYPE OF MAIN: ROUTINE- BREAK DOWN/PERIODICAL/MAJOR/  C.W.B.E 
No………………………….YEAR 20 ………………. 
D.P.No……………..YEAR20…….R.C. 
FOR……………………………………………………………………………………….
. 
DETAILS OF WORK: ………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
WORK STARTED ON………/……./20….. ENGINEER/FOREMAN INCHA RGE 
WORK COMPLETED ON………/………./20…..  
                                                                                       SIGNATURE 
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YEMEN GULF OF ADEN PORTS CORPORATION  
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	ن ا������ ��� ����� ��ا��ء 

   ا�	ا��ة ا�����-����ء 
	ن 

Yemen Gulf of Aden Ports Corporation 

Port of Aden - Technical Dep. 

Date: …………………………………… 

�� ا��
��ل ا�'���ــ�30 /25����� � �	 أن ا��ا)� *��� :  -,  +	 ا�'

We Certify that the 25 / 30 Ton Floating Crane was employed for The 
Following Work:- 

  

  

  

Total time employed :………......................…………… …...���� : ���1ع ا���
�ت ا���'

 �2�3�� :�

�د?�� إ�� ��=>�� أو أي ��+9 8� ��7�3 ا�156ر �, �� �
�� �, ��=>�� إ�� ��� ?�3ك ا��ا
 .ا������ ����Dً�?�اه� 

NOTE :- Hire shall count from the time the Crane le aves its mooring to the time it returns 
thereat or at a Location regarded suitable by the Y GAPC. 

  

 

Signature/ Stamp of Crane User  

 
 

 
  
  
 

  
  
  

  


