
سـرعـة فـائـقـــــة
مـرونـة فـي الـمـهـــام

زورق الدوريات الساحلية التكتيكي



الـتفـوّق البـحــــري
الـقـوة عـبـــــر

الـدقــــــــة
واألمنية  البحرية  البيئة  في  التطورات  تتطلب 
المعاصرة استخدام زوارق ساحلية سريعة لتوفير 
البحرية  للعمليات  الضرورية  التكتيكية  القدرات 
واألمنية وعمليات خفر السواحل. واستجابة لهذه 
السفن  لبناء  أبوظبي  شركة  قامت  المتطلبات، 
والذي   ،120 السريع  الساحلي  الزورق  بتصميم  
للقوات  فريدة  قدرات  يوفر  متفوقًا  زورقًا  يعتبر 

البحرية.

يعمل هذا الزورق السريع الذي يبلغ طوله 12 مترًا 
حصان،   400 بقوة  خارجية  محركات  ثالثة  بطاقة 
عقدة   60 تتجاوز  بسرعة  اإلبحار  من  يمكنه  مما 
بكامل حمولته، وذلك بفضل تصميم هيكله المتين 

الذي يوفر الثبات والقدرة على المناورة بدقة. 



قوة أكبر، لسرعة أعلى

بتجويف  تتمثل  مهمة  رئيسية  بخصائص  الزورق  هذا  يتمتع 
وبدن  المقاومة(  من  والحد  الماء  )لتصريف  انسيابي  سفلي 
إلى  باإلضافة  بسالسة،  اإلبحار  على  يساعده  هندسيًا  مصمم 
الجوانب.   على  رفع  بألواح  مزودة  مقوسة  أمامية  مقدمة 
الماء، وخفض  الخصائص معًا على خفض مقاومة  تعمل هذه 
والموثوقية  السرعة  يوفر  مما  الرفع،  قوة  وزيادة  االحتكاك، 
السطح  أن  كما  الحساسة.  المهام  أهداف  لتلبية  الضروريين 
العملياتية  الكفاءة  من  يعزز  مما  المياه  لتصريف  بنظام  مزود 

لهذا الزورق.



وظـائـــــف
ومـميـزات مـتـكامـلـــة

مناسب لمختلف المهام

سعة تخزين كبيرة

المتفوقة  بمرونته   120 السريع  الساحلي  الزورق  هذا  يتميز 
تقع  األفراد، حيث  يسمح بسهولة حركة  بسطح  فهو مجهز 
والمساحة  المرونة  يوفر  مما  الوسط،  في  التحكم  منصة 

الضروريين لتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام. 

وبالرغم من سرعته العالية، إال أن هذا الزورق يوفر تجربة إبحار 
البحر،  سطح  باضطراب  الطاقم  أفراد  يشعر  فال  للغاية  سلسة 
كما أنه مجهز بمقاعد تمتص الصدمات ويتسع لطاقم من ستة 

أفراد.

تناسب  بحيث  الطاقم  جلوس  أماكن  تعديل  إمكانية  الزورق  يوفر 
مناطق  أربعة  وجود  إلى  باإلضافة  وذلك  الحمولة،  أنواع  مختلف 
ومنطقة  الذخيرة،  صناديق  لوضع  الزورق  سطح  تحت  جافة  تخزين 

تخزين كبيرة في المقدمة.  



التسليح

يحتوي هذا الزورق على منصات لنصب مدافع من عيار 12.7 
مختلف  ويلبي  والمؤخرة،  المقدمة  منطقة  في  ملم 
أسلحة  استخدام  خيارات  أيضًا  يوفر  حيث  التسليح  احتياجات 

أصغر من عيار 7.62 ملم أو 5.56 ملم.





البيانات الفنية

األنظمة الميكانيكية

األسلحة 

المواصفات

12.8 م الطول اإلجمالي 

3.1 م العرض اإلجمالي 

0.52 م تقريبًا عمق الغاطس 

5.5 طن تقريبًا إزاحة الحمولة 

+60 عقدة تقريبًا عند الحمولة القائمة )حالة البحر1( السرعة 

6 أفراد عدد أفراد الطاقم 

1000 لتر سعة خزان الوقود )بنزين( 

88 لتر سعة خزان مياه الشرب 

ثالثة محركات خارجية بقوة 400 حصان نظام الدفع 

مدفع من عيار 12.7 ملم في الخلف

مدفع من عيار 12.7 ملم في األمام



اإلبـداع فــي 
الـتـصـنـيــــــع

تختص شركة أبوظبي لبناء السفن ببناء السفن الحربية والتجارية وإصالحها 
تقديم  في  الخبرة  من  عامًا   25 ولديها  وتحويلها،  وترميمها  وصيانتها 
إحدى  منها  يجعل  مما  وخارجها،  المتحدة  العربية  اإلمارات  داخل  الخدمات 

أكثر أحواض السفن خبرة في المنطقة. 

نوظف أحدث التكنولوجيا في عملياتها لرفع جاهزية األسطول إلى أقصى 
فترة  طوال  الكلية  التكاليف  وخفض  للسفن،  االفتراضي  العمر  وزيادة  حد، 

عملها.

تسهيل  على  وتعمل  الصناعي،  واإلحكام  الدقة  مستويات  أعلى  ونقدم 
مهامكم وتخفيف األعباء العملياتية والمالية لفرقكم المتخصصة، من خالل 
تركيزها على اختيار أفضل التصاميم المتوفرة على مستوى العالم، وتطوير 
قوة عاملة ماهرة تتمتع بخبرة فنية واسعة، وقدرات استثنائية في إدماج 

األنظمة والصناعات الفوالذية فائقة الدقة.





فرقاطات بينونة

نـجـاحـاتـنـــــــــــا 



سفينة الدوريات البحرية طراز أريلة

زورق تكتيكي متعدد المهام

)زورق اإلنزال السريع )سيكيبر



شركة أبوظبي لبناء السفن

منطقة المصفح الصناعية
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أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
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