
الشركة المساهمة

”غوركيزيلينودولسكيمصنع “



"بارسأك " القابضة الشركة 

تدير المؤسسة مجموعة من الشركات المتخصصة

و البناء و الزراعة و التجارة،في الصناعة

في الوقت الحالي تعتبر الشركة واحدة من أكبر

الشركات متعددة االختصاص و التوجه في روسيا
اكثر من

عامال

5إقتصاديةميادين 

31 000

و منظمةشركة 

80
اكثر من

مجموع اإليرادات
1 500 000 000 $

45-45-511 (843)8 +:.هاتف

e-mail: abh@abh.ru

www.abh.ru

تاتارستانفي جمهورية 

8
تاتارستانفي 

مدن



صناعة السفن سفينة وقع

بناؤها 1500

صناعة األجهزة

276,7

التشييد

216,3

تصنيع الهياكل المعدنية ، منتجات الخرسانة المسلحة ، الطوب ، النجارة

مجمع لإلنتاج الفالحي

مجمع للصناعات الغذائية و الحبوب، وشركات فالحية

تصنيع الهياكل المعدنية

800

وزن وحدة تجميع واحدة من الهيكل المعدني يصل

طن380إلى 

322

مليون دوالر حجم 

2, 20اإليرادات

مليون دوالر حجم 

اإليرادات

مليون 

دوالر حجم 

اإليرادات

مليون دوالر 

حجم 

اإليرادات
مليون دوالر حجم 

اإليرادات
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"بارساك "شركة صناعة السفن 

"بارسأك "تم إنشاء المؤسسة من خالل مبادرة من شركة 

اليوم أصبحت الشركات التالية موحدة
"غركيزيليندولسكي"مصنع•

"المعدات االلكترونية" "مصنع قازان" •

"للمعادنبارسأك "•

"زيليندولسكأدريا فينش " •

"فولغاتاتسودريمونت"•
:األنشطة ذات األولوية في الشركة هي

التصميم•

بناء السفن•

انتاج المكونات•

صيانة السفن و الخدمات•

صناعة السفن المدنية•

صناعة السفن الحربية•

التصميم انتاج المكونات• المعدنيةتصنيع الهياكل  المعدنةالهندسة الميزانية 

صناعة السفن المدنية صناعة السفن الحربية



مما تتكون قاعد االنتاج التقني للمصنع من مجمع ورشات يغطي جميع أنواع صناعات السفن

يسمح بتشييد مختلف انواع السفن المتوسطة و الصغرى

”غوركي“زيلينودولسكيمصنع 

من أضخم مصانع بناء السفن ذات القيمة االستراتيجية في روسياواحد 

ايمتلك المصنع إمكانات إنتاجية وتقنية و قدرات فكرية فريدة من نوعه

سنة أنشائه-١٨٩٥

هكتار ٩٢-المساحة•

شخص٥٣٠٠: التعداد•
سنة٤١متوسط عمر العملة •

المنتجات المصنعة
مختلفةألغراض سفن من درجات و 

تشكيلة واسعة من قطع غيار السفن

مجموعة واسعة من المعدات الخاصة بصناعة النفط و الغاز

و التيتانيوم المصبوبمنتجات من المعادن السوداء و الملونة

و أثاث السفنالحجم هياكل معدنية كبيرة 

سفينة ذات أغراض ١٥٠٠منذ إنشائه على صناعة اكثر من المصنع قام 

مختلفة



.الشركة لديها انتاج في مختلف الحقول، و لكن االتجاه األساسي هو صناعة السفن

فير دورة انتاج صناعة السفن بتولدى التكنولوجيا اللوجستية للشركة يتم اختيارها على أساس يسمح 

.تقني كاملة خالل مدها بالصناعة الميكانيكية الى عمليات الصب و التعدين

الصناعة الميكانيكية

صناعة السفن

هياكل معدنية كبيرة الحجم

التعدين



خط تنظيف األوراق المعدنية

خط قطع المعادن بالبالزما

خط القطع بنفق الماءخط قَطع التشكيالت

المستخدمةالتقنيات 
عاليةذوي مؤهالت و عملة و وسائل معاصرة من نظام التحكم والجودة والمعدات الشركة لديها مستوى عال من التقنيات 

المجهزة بمعدات يتم تنفيذ بناء السفن بواسطة طريقة الكتلة التقويمية في خطط النقل المغلقة و

تذويب عند تجمد خليج صناعة السفن و ذلك لشتاءاالرافعات القوية و يتم إطالق نظام خاص 

المتجمدالماء 

ثالثية األبعاد لألوراق المرنةضاغطة

تكاملة في المؤسسة وقع ابتكار مبادئ تنظيمية و تقنية م

لجميع مراحل بناء السفن، بدءا من انتاج المعادن الى 

.تسليم السفن جاهزة خط إلنتاج األقسام المسطحة لحام اللوحات الدقيقةخط جمع

حيث . رةتم في المصنع تطوير اتجاه جديد لتصنيع الهياكل المعدنية الكبي١٩٩٧منذ سنة 

١٢٠ة تصل ال تم استخدام تكنولوجيا تصنيع لدنات الهياكل المعدنية للجسور من ُكتل كبير

طنا و ذلك ألول مرة في روسيا
.

ЛИНИЯ ХТС ٩رقم سالورشة 

تثبيت آلة القطع بالليزر

انيات اثرى عمليات التحديث و اعادة التجديد التقني للشركة، ازدادت إمك

أنتج الصلب و تصنيع الهياكل المعدنية كبيرة الحجم

مليون دوالر٥٠،٣١الحجم االجمالي لالستثمار 

المعادنفي معالجة القدرة السنوية-الف طن ٣٠



٣٬٩” فهد”فرقيطة

بناء السفن العسكرية

"غراتشونوك"قارب خفر سواحل نوعية 

٢١٩٨٠مشروع 

سفينة دورية

٢٢١٦٠مشروع 

،منذ تاريخ إنشائه 

سفينة ألغراض مختلفة ، ١٥٠٠قام المصنع ببناء ما يناهز عن

سفينة و قارب عسكري٦٠٠بما في ذلك اكثر عن 

(فرقيطةفئة )كاراكورت

٢٢٨٠٠مشروع 

قارب خفر 

"صرصر"٢١٦٣٥مشروع 



صناعة السفن المدنية

قارب ركاب سريع

A145مشروع

: А145   يع و مبتكر في روسيا في مجال النقل البحري السررائدمشروع

للركاب

ناعة السفن يحتل المصنع على الدوام موقع الريادة في مجال ابتكار التقنيات المتقدمة في ص

.خفيفةالسريعة و السفن المصنعة من معادن 

في روسيا،هذا هو المصنع الوحيد لصناعة السفن-اليوم

.أين يتم انشاء سلسلة من سفن الركاب السريعة

قارب ركاب سريع

A217-1مشروع

قارب ركاب سريع

A45-1مشروع

قارب ركاب سريع

A45مشروع



سفن مدنية

هياكل ناقالت مواد كيمياوية

مشروع" بافلي"الناقلة 
RST25

طن١٢٠٠٠الناقلة من الوزن الثقيل

، التي نشرتها الجمعية ( 2013السفن الهامة لعام )2013قائمة أفضل السفن لعام ألميتيفسكدخلت الناقلة 

(.المعهد الملكي للمهندسين البحريين-RINA)الملكية البريطانية لمهندسي السفن 

روعمش" الميتيفسك" الناقلة

RST25

عبارة مسطحة



نتجات من أكثر ذات قدرة على صب مواحدة من اكبر الورشات في العالم في انتاج التيتانيوم المصبوب و المقولب،-ورشات التيتانيوم المصبوب

متر، من اي نوع من ١،٥و ارتفاع يصل الى م٢،٥ِمم الى ما فوق و قطر يَِصل الى ٣كلغ مع سمك جدار من ٢٧٥٠التكوينات تعقيدا حتى وزن 

.طن في السنة٧٠٠انواع سبائك التيتانيوم و بطاقة انتاج تصل الى 

:ورشات الفوالذ المصبوب
طن في السنة٦٠٠٠من ُمختلف انواع الصلب، تصل قدرة االنتاج الى أطنان٣تصنيع المسبوكات التي يصل وزنها الى 

:ورشات المعادن المصبوبة

يصل حجم االنتاج السنوي الي . كلغ٥٠٠صنع المسبوكات من القصدير و األلومنيوم و البرنز و النحاس و األلومنيوم المنصهر التي يصل وزنها الى 

!طن٦٠٠

الصناعات المعدنية
:و تتألف من

:

،أفران مفرغة لصهر التيتانيوم٩الورشة مجهزة ب

.مما يسمح بإذابة اي سبائك تيتانيوم

"  ٥-نيفا"في الورشة يستخدم واحد من أضخم أفران التفريغ في العالم 

.سبائك التيتانيوم و صهرهالصب 

وتستخدم هذه المسبوكات على نطاق واسع في العديد من الصناعات 
ذلك بما في)وإنتاج النفط والغاز والفضاء، بناء السفن ، والطيران ، : االستراتيجية

(.تطوير الحقول البحرية

لجيكا ، مناطق مختلفة من روسيا والبلدان األجنبية ، مثل بفي نحن توريد التيتانيوم المصبوب 

.إيطاليا ، النرويج ، أستراليا ، الواليات المتحدة األمريكية ، الهند ، إلخ
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عالية التقنية من الشركات الرائدة في الميدان, حديثةبمعدات مجهزة ورشات المصنع

ي ُمعدَّات النفط و الغاز للشركات الرائدة فعاما من الخبرة في مجال انتاج٢٥من اكثر "غوركيزيلينودولسكيمصنع "يمتلك اليوم،

سوق النفط و الغازروسيا في

:ينتج المصنع

معدات الحفر

قطع الغيار والمكونات للصمامات ،

مضخات

.معدات حقن الضغط لضخ المياه في مكامن النفط

أحزمة العواميد

أفواه آبار الغازربط 

معدات لمنصات النفط والغاز البحرية ؛

مخفضات لمحركات السلسلة؛

تجهيزات خطوط األنابيب

؛منشآت صيانة اآلبار 

(بئر بترول)شجرة عيد الميالد 

معدات البترول والغاز



.الحجم للجسورالمصنع في إنتاج هياكل معدنية كبيرة ، تخصص ١٩٩٧سنة منذ 

.ألف طن٥٠أكثر من ٢٠١٦-١٩٩٨إجمالي كتلة الهياكل المعدنية المصنعة في 

طن٢٠٠٥٠الوزن الكلي للهيكل المعدني هو 

م٨٣٨-الطول 

م١٣،٥-العرض 

كل الفوالذية فيها المصنع كمورد للهيايشارك بالقرب من قرية سروجي غوري ، كانت أول منشأة في البناء التي كاماعند بناء جسر فوق نهر 

تم , طن 120إلقامة جسر به كتل كبيرة تصل إلى للجزء الحامل من الجسر ، وللمرة األولى في روسيا تم استخدام تقنية فريدة من نوعها

.تصنيعها من قبل المصنع و تم تسليمها عبر النهر إلى موقع التركيب

طن٤٠٩٤-وزن الهياكل المعدنية  طن١٢١١-وزن الهياكل المعدنية طن٨٢٢-وزن الصلب 

هياكل معدنية كبيرة الحجم
كاماالهياكل المعدنية لجسر فوق نهر 

افياتكعبر نهر لجسر هيكل معدني 

البناء المعدني للممر العلوي للسكك الحديدية لمطار 

«قازان»في المطار " ايرواكسبرس" هياكل معدنية لمجمع مصافي النفط ومصانع 

نيجنكامسكفي البتروكيماويات 
هيكل معدني لتقاطع المرور في قازان

كازانكوتركيبات معدنية للجسر على نهر 

"األلفية»

طن١١٢٥٠-وزن البناء المعدني 

م٨٥٣-الطول 

طن٨٧٠٠-وزن البناء المعدني م٤٠-العرض 



ديكاتمعدات سفن و 

وينشترافيل•

سفيبالينونشات •

ونشات شراعية•

غيلسونونش •

كودايندونش •

ونشأت انتزاع•

ونشات مساعدة•

ونشات نظام قيس•

ونشات مراسي•

أسالك الرول•

ابراج كهربائية•

معدات ديك

:الصيدسفن روافع 

معدات السفن



أثاث السفن

وقع تحديث وحدات االنتاج الخاصة 

و صناعة االثاثبالنجارة 

ميع المدنية و جالمؤسسة انتاج االثاث الخاص بتأثيث السفنتتولى

الزوارق مختلفة االستعماالت انواع

:أثاث السفنالمواد االساسية المستخدمة في صناعة

اللوحات ذات , E1E ,2الخشب المضغوط ذو الواجهة الملساء درجة 

الثالث طبقات،

تستخدم في االنتاجبالستيكيةرسومات األلوان وتشكيلة متنوعة من 

في غرف السفر و يساهم في احالل جو من الراحة و رفاهية يخلقمما 

مناخ فريد من نوعه



«غوركي» زيلينودولسكيمصنع 

5،المبنى رقم زافودسكايا، شارع زيلينودولسك، مدينة تتارستانالروسي ، جمهورية االتحاد 

57800( 84371)7: +، فاكس57610( 84371)7: + الهاتف

،info@zdship.ru: البريد اإللكتروني

WWW.ZDSHIP.RU


