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معلومات أساسية

إيسو"ةالمسّماالبدناألحاديةالنفطناقلةمنالعائمصافرخزانتحويلتم
العائمالخزانيقع.1986عامعائمخزانإلى1976عامُبنيتوالتي"جابان

رأسجزيرةشبهغربيجنوبي(أميال4.8)كيلومترات8حواليبعدعلى
الموقع،سنففيدائمنحوعلىراس  وهولليمن،الغربيالساحلعلىعيسى

فيإصالحاتأيّ إجراءدون عاًما،30منألكثرالحالهذهعلىكانوقد
خطعبرالشاطئبالعائمالخزانَوَيتَِّصل.الجافّ الحوضأوالسفنبناءحوض
تؤّديإنًشا12بقياسنفطوخراطيمالبحرقاععلىإنًشا24بقياسأنابيب

الرياحفعلبالحرّ العوملهيتيحمماالخزان،مقّدمةفيمثّبتبرجمرفقإلى
.اإلرساءنقطةحول
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معلومات أساسية

امة اإلرساء الموقع الذي ُيظهر مواقع الخزان العائم ومجّمع نهاية خط األنابيب وخط األنابيب إلى الشاطئ وعوّ 
:بنقطة واحدة

عّوامة اإلرساء بنقطة واحدة

مجمع نهاية خط األنابيب

خط األنابيب إلى الشاطئ

موقع الخزان العائم
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:ائمالمعايير األساسية لخزان صافر الع
(:بما في ذلك البرج)الطول الكلّي ●
:طول البدن●
:العرض●
(:الخط المركزي )العمق ●
(:حالًيا)غاطس السفينة ●
:عدد خزانات النفط●
(:سعة الحمولة القصوى )الحمولة الساكنة ●

متر400
متًرا362

متًرا70
متًرا30
ا أقصى22.15)متًرا تقريًبا 12 (متًرا حدًّ
(حمولة مجموعة مع الصابورة22)33

(برميل تقريًبا3,000,000)طن 406,600
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خزان صافر العائم في الموقع

11فيمأربمنالخفيفالخامالنفطمنبرميل1,148,000بحواليجزئًيامحّملالعائمالخزانأنإلىالتقاريرتشير
(إنًشا24)يباألنابخطأنعناإلبالغوتم.الصابورةبمياهجزئًياالمملوءةالجانبيةالجناحخزاناتمن7ومركزًيا،خزاًنا

.النفطبممتلئينيزاالنالالعائمالخزانبرجإلىالبحرقاعمنالممدودة(إنًشا12)النفطوخراطيمالشاطئمنالممدود
.(مكعبمتر4,500حواليالمفترضالحجم)
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خزان صافر العائم في موقعه

:خزاناتيوضح الرسم التخطيطي التالي مخّطط الخزان العائم، مع توزيع شحنات النفط المبلغ عنه في ال

مخزان صافر العائ–خطة الخزانات المفترضة 

برج اإلرساء

مملوء جزئيًا–خزان شحنة النفط 

فارغ-خزان شحنة النفط 

مياه بحر/ نفط خام مخلوط –خزان منحدر  

مملوء جزئيًا بمياه البحر–خزان مياه الصابورة 

فارغ-المقدمة وذروة المؤخرة الداخلية –خزان مياه الصابورة 

أماكن السكن وغرفة المحرك

مقدم سفينة نفط الوقود فارغ  وغير المستخدم

فارغة وغير مستخدمة–خزانات نفط الوقود 
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ماسفينة،المنالوقودنفدالعائم،للخزاناالعتياديالتشغيلأوقفعندما
لتوليدغيرصديزلموّلدسوى يبقولمالرئيسية،البخاريةالمراجلبإغالقتسّبب
النفطحنشلمضخاتالطاقةتوفرالبدايةفيالمراجلهذهكانت.الكهربائيةالطاقة
أليّ تخضعلمثحيمعطلة،اآلنُتعدّ .المخزنةالنفطشحنةلتفريغالمستخدمةالكبيرة
الخاملازبالغالشحنخزاناتلتزويدالغالياتاسُتخدمتكذلك.سنوات5منذصيانة

.جارانفأيمنبهاالمحيطةوالمناطقالخزاناتيحميممالالشتعال،القابلغير
بخارية،الالغالياتإغالقبعدالخاملبالغازالخزاناتتزويدعدموبسببذلك،ومع
لتسّربعّرضةمتبقىبهالمحيطةوالمنطقةالرئيسيالسطحوكذلكالشحنخزاناتفإن

.ديدشحريقأوانفجارخطرإلىيؤديمماالخزانات،منالهيدروكربونيةالغازات
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قدسنوات5لمدةوالصيانةالعاديالتشغيلإلىاالفتقارأنالمفترضمن
وخطفطالنخراطيموكذلكوالمعدات،السفينةفيالتدهورمنمزيدإلىأدى

.الشاطئإلىاألنابيب

للشحنكياألمير المكتبسحبالمعاينة،لعملياتالوصولإمكانيةلعدمنظًرا
يعجمإبطالإلىأّدىماالعائم،صافربخزانالخاّصةالشهاداتجميع

.التأميناتفاقيات
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منالحمايةونقصبالشاطئ،المرتبطةوالوصالتالعائمللخزانالمفترضةالسيئةللحالةنظًرا
النفطيلتلّوثامثلعليه،السيطرةيمكنالحادثوقوعخطركبيرةبنسبةازدادالحريق،/االنفجار

وحركةالساحلعلىيبيئبتأثيريتسببقدوهذاالسفينة،متنعلىالحريق/االنفجارأو/والكبير
لألممالعاملألمينالخاصالمبعوثمعبالتعاون جاريةالجهود.الحّساسةالبحريةوالحياةالسفن

عشرثمانيةالاألشهرمدىعلىاإلنسانيةالشؤون لتنسيقالمتحدةاألممومكتباليمنإلىالمتحدة
وتنفيذوتقديره،الحاليالوضعوتقييمالعائمالخزانلتفتيشدوليخبراءفريقوصوللتسهيلالماضية
الواجبالمتابعةاتبإجراءالتوصياتوتقديمالنفطيالتسّربخطرلخفضالخفيفةالصيانةعمليات
.اّتخاذها

هذهُطّورت،ذلكعلىوبناءً .الخزانإلىالخبراءفريقوصولتأمينأجلمنقائمةالجهودزالتوما
29فيانعقدتالتيالفنيةاالجتماعاتفيهابماالسلطاتمعالفنيةالتبادالتضوءعلىالوثيقة

.2020أكتوبر/األولتشرين10و2020أغسطس/آب
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تقييم حالة الخزان العائم

أّنهاُمبلغاإلجراءاتو والتقاريروالمواصفاتالرسومعنالمعروفةالوحيدةوالبياناتصنعاءسلطاتقّدمتهماعدامتاحةأساسيةبياناتتوجدال
لخفضالمطلوبةمتابعةالإلجراءالتوصياتتقديمودعمالخزانوضعتقييمعمليةلتسهيلضروريةالوثائقهذهمراجعة.الخزانمتنعلىمتوفرة
.األحمرالبحرإلىالخزانمنالنفطيالتسّربخطر

مولذلك، متنعلىالسالمةتمّس محتملةحادثةأيّ وقوعدون والحيلولةللفريقواألمنالسالمةبضمانتسمحالتيبالطريقةالعملنطاقُنظِّ
.والصيانةالتقييملنشاطاتالفريقإجراءأثناءفيالسفينة
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الصيانة الخفيفة للخزان العائم

تمل،محنفطيتسّربحدوثخطرخفضإلىالخفيفةالصيانةتهدف
بشأناألدلةلىعمبنيةخياراتالتقييمعلىالمبنّيةالتوصياتتقّدموسوف

تنفيذبدأوي.ونطاقهاحجمهاذلكفيبماالمطلوبةالناجعةالمتابعةإجراءات
أصحابو األطرافبينالمشاوراتأساسعلىالتقييمخياراتمنخيارأيّ 

.التقييمبعدوبموافقتهمالمصلحة
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الصيانة الخفيفة للخزان العائم

إغفالدون أمكن،امالخفيفةالصيانةبشأنعليهالمّتفقالعملنطاقوفقالنشاطاتجميعنفَّذ
التييودوالقإليهاالعمليوالوصولومنظوماتهاالسفينةوسالمةالشخصيةالسالمةألهّمية

.البيئةتفرضها

ن مُ أومنظومةمنماأنَّهمالحظةينبغيالمقصودة،الخفيفةالصيانةإلىوباإلشارة علىكوِّ
يعتمدوماتالمنظعملأنَّ ذلكالدائم،التشغيليوضعهاإلىإعادتهايمكنهسفينةأيّ ظهر

.للسفينةاالفتراضيةالحياةطيلةالصيانةاستمرارعلىأساًسا
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1المهّمة الفرعية رقم 
الموظفون 

:التاليالفريقمعالفحصعملياتتنفيذالمقررمن

:السفينةعلىالفحصعمليات.أ
األقدميةذوي منبحريانمفتشان2●
العائمصافرخزانمنمحليةخبرةمعواحدمهندسينرئيس●
الخبرةذوي منفنيينمفتشينثالثة●
بعدعنبهاالمتحكمالمركباتباستخدامالبحرتحتالفحصعمليات.ب
بعدعنبهاالمتحكمالمركباتمشغليمن2●
NDTاإلتالفيغيراالختبارمشغليمن2●
غّواصان2●
(القطرزورق )الخدمةسفينةخاللمنُتنفَّذ●
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عائمأعمال الفحص الرئيسية للخزان ال

الخراطيم/الصاعدةاألنابيبالمرساة،خطوطالبرج،●

:التاليةللعناصرالحالةوتقييمالبصري الفحصعمليات

االنحرافاتو لألنابيب،الدوارةوالوصالتالمحتملة،الدورانومشاكلالبرج،لمحاملالقريبالبصري الفحص-
ذلكإلىماوالشقوق،البدنية،

والخراطيموالصماماتلألنابيبالقريبالبصري الفحص-
السداداتفيالمثبتةالسالسلوحلقاتالسالسللسداداتالقريبالبصري الفحص-
ةدفقمنطقة/المياهخطمنبالقربالتآكلومستوياتإنش6×6مقاسالمرساةسالسللحالةبصري فحص-
الماءخطفوق إنًشا12×2خراطيم/الصاعدةلألنابيببصري فحص-
البدنيةلمكّوناتلالصوتية،فوق بالموجاتاالختبار/اإلتالفيغيراالختبارعبرفوريةاختباراتإجراءيمكن-

.اآلمنالوصولتحققشرطعلىواألنابيب
وسدادةالمرساةلسلةسمثلالمكوناتألنالبرجمنطقةفياألخرى للمكوناتاإلتالفيةغيراختباراتأيُتنفَّذلن-

.الفحصمنالنوعهذامثلعلىتنطبقالالنفطوخراطيموالمحاملوالصماماتالسلسلة
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ئمأعمال الفحص الرئيسية للخزان العا
المكشوفالسفينةوسطحالسفينةبدنجوانب•

علىللشحنكياألمير المكتبوتوصياتتقاريرمنالواردةالوثائقوتقييممراجعةينبغي
.شديدالالتآكلبسببالبدنفيالضعيفةالمناطقتحديدأجلمنالسفينة،ظهر

قاباًل ذلكوجدماحيثالقريبالبصري والفحصالبصري للفحصيليمايخضعأنينبغي
الشديدوالتآكلتباالنثناءايتعلقمافيسيماوالاآلمن،بالوصوليتعلقمافيللتطبيق

:واالنبعاج

(الصيانةزورق أوطوفمن)الماءخطمنطقةفيالسفينةبدنجوانب‒
الشحنةخزانمنطقةفيخاصةالمكشوف،السطح‒
البرجإطاراتمعهيكليةواجهاتلهالذياألماميةالمقدمةخزان‒
الصابورةكخزاناتوتستخدمفارغةالجانبيالجناحخزانات‒

عبرالفوريةصالفحو خاللمنالسفينةبدنلجوانبالبصري الفصحإجراءأيًضاينبغي
الحالةحتسمأنشرطالصوتية،فوق مابالموجاتاالختبار/اإلتالفيغيراالختبار

أنينبغيال.الصيانةزورق خاللمنالخزانإلىالوصولإمكانيةمعبذلكالجوية
.الغازبسببالحمولةلخزانالداخليةاألجزاءفحصتجنبوينبغي.تسلقأييحدث
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أعمال الفحص الرئيسية للخزان العائم
السفينةسطحمعدات●

منوالتحققري البصللفحصالسفينةسطحعلىالموجودةالمختلفةوالمعداتاألنظمةستخضع
:الحصرالالمثالسبيلعلىالتالي،النحوعلىالحالة،

بهاةالمرتبطالصماماتمعالمتقاطعةالمجمعاتذلكفيبماالشحن،سطحأنابيب-
معلتقاطعاعندالطرفيةالصمامات)التشغيلوقابليةالتآكلومستوى الحالةحيثمن

(إنًشا16حجم
التآكلومستوى الحالة-بهاالمرتبطةوالصماماتالديزلووقودالوقودنفطأنابيب-

(إنًشا؟12حجممعالتقاطععندالطرفيةالصمامات)التشغيلوقابلية
توى ومسالحالةحيثمنبهاالمرتبطةالصماماتمعاإلطفاءوأجهزةاإلطفاءخطوط-

التشغيلوقابليةالتآكل
ومرفاعاإلرساءروافعمثلالسفينةسطحبآالتالمرتبطةوالصماماتالبخارخطوط-

التشغيلوقابليةالتآكلومستوى الحالةحيثمنالقديمالمرساة
اتوصمامالرجوعمانعوصماماتلها،المصاحبةالصماماتمعالخاملالغازأنابيب-

آكلالتومستوى الحالةحيثمنالسطحغازسدادةإلىباإلضافةالفراغيالضغط
.خارجيخاملغازتوصيلإمكانياتفيالتحقيقينبغي.التشغيلوقابلية
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لعائمأعمال التنفيذ الرئيسية للخزان ا

السفينةسطحمعدات●

منتحققوالالبصري للفحصالسفينةسطحعلىالموجودةالمختلفةوالمعداتاألنظمةستخضع
:الحصرالالمثالسبيلعلىالتالي،النحوعلىالحالة،

مستوى و الحالةفحصيجب-.إلخالمرساة،ومرفاعاإلرساء،ورافعاتالسفينة،سطحآالت-
التشغيلوقابليةالتآكل

آكلالتومستوى الحالةحيثمنورافعاتتجهيزاتمعطًنا16رفعأذرعالسفينة،سطحآالت-
التشغيلوقابلية

لالتآكومستوى الحالةحيثمناأليمن،الجانبعلىطًنا25دوارةرافعةالسفينة،سطحآالت-
التشغيلوقابلية

الةالححيثمن(السفينةوسطميسرةفيالموجودة)المصاحبةالمعداتمعالقياسوحدة-
التآكلومستوى 

التشغيليةوقابلالتآكلومستوى الحالةحيثمنبهاالمرتبطةوالمعداتالطوارئ إطفاءمضخة-
التشغيلوقابليةالتآكلومستوى الحالةحيثمنوالحّرةالثابتةاإلطفاءمعدات-
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أعمال التنفيذ الرئيسية للخزان العائم

النقلمعدات•
سبيلعلىالفعلية،روفالظوتحديدالقريبالبصري للفحصالخامالنفطشحنةلتفريغالالزمةالمختلفةواألنظمةالمكّوناتتخضعأنيجب

:الحصرالالمثال

التشغيلوقابليةالتآكلومستوى الحالةحيثمن(إنًشا20)السفينةسطحعلىبهاالمرتبطةوالصماماتاألنابيب‒
للسفينةلداخليةاالمؤخرةميسرةفيالطوارئ حاالتفياإلغالقصمامذلكفيبماالتحميلألنبوب(اإلوزةعنق)المنحنيةالوصلةحالة‒

التشغيلوقابليةوالتآكلالعامةبالحالةيتعلقمافي
وسلسلة،(سرهو )نايلون مرساةفيهابمااخرى لوازممعالسفينة،الخارجيةالمؤخرةفيللرسوّ (السميكالحبل)هوسرحبلمعدات‒

.وغيرهاااللتقاطوخطوطبها،المرتبطةواألغاللاالحتكاك،
وهياكلهالعائمالخزانلوضعشاملتحليلإجراءيتيحسوفذلكألنَّ العائمالخزانمتنعلىاألنظمةجميعفحصالعملنطاقيتضّمن
بصفتهاالمعداتصفحإالالنفطيةالشحنةنقلفييستخدممماالعائمالخزانمتنعلىالمعداتمنأيّ تقييمعمليةتتضّمنولن.ونظمه

.الحاليالعملنطاقخارجتقعالنظامهذافصيانة.العائمصافرلخزانالعامالتقييممنجزًءا

2020الخامس من تشرين الثاني 

.نقر بموجبه أن هذا هو المستند األصلي



عام-غرفة المحّرك 

:يليبمايتعلقمافيعنهاواإلبالغمنهاوالتحققالمحّركغرفةفحصينبغي

متفجرةأوساّمةغازاتوجود●
الرطوبة●
النظافة●
التآكل●
ذلكإلىوماوالدرابزينوالمنّصاتالوصولساللمحالة●
اإلنارة●

.الضروريةواإلصالحاتالصيانةألعمالالعامةالتوصياتتقديميجب

النحوعلىواألنظمةاتالمكّونلجميعواالختبارواالستبدالواإلصالحبالصيانةالمتعلقةوالتوصياتباإلجراءاتمحّددةقائمةتقديميجب
.وتنفيذهاتضمينهاليتممهمةتعتبرأخرى مكّونات/أنظمةأيّ معجنبإلىجنًباأدناه،الوارد

.طيالنفالتسّربخطرلتحييدالالزمةللفترةالالزمةاإلصالحات/والتعديالتالصيانةالتوصياتتعكسأنينبغي
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يدنظام مياه التبر-غرفة المحّرك 

:مثلالتبريد،نظامأجزاءجميععلىوالتفتيشالتحقيقاتإجراءيجب

(الجانبينكال)السفينةقعرماءخزان●
ماالموجاتبواالختباراإلتالفيغيراالختبارخاللمنالسماكةقياساتإجراءيجب-التآكل○

الصوتيةفوق 
التصفيححالة○
التشغيلوقابليةالصمامظروف○
والتشغيلالحالةحيثمنالتآكلمنالحمايةنظام○

ابليةوقالتآكلومستوى الحالةحيثمنبهالمرتبطةالصماماتمعاألنابيبنظامفحصيجب●
.التشغيل

قعرماءخزان)البحرمياهمداخللتأمينالمثبتةالحمايةأغطيةوظروفحالةفيالتحقيقاتإجراء●
خطوطأوالمالئمغيرالصماماتإحكامبسببالداخليةللمياهتسّربحدوثحالةفي(السفينة

.المتآكلةاألنابيب
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ارنظام البخ-غرفة المحّرك 

، وذلك مثل والتحقق منها( بما في ذلك العزل)يجب فحص جميع المكّونات وأنظمة األنابيب 
:على سبيل المثال ال الحصر

بهاالمرتبطةالقياسوأجهزةالصماماتذاتالمراجل●
القياسةوأجهز واألنابيببهاالمرتبطةوالصماماتالمواقدمعالوقودنفطنظام●
بهاالمرتبطةواألجهزةالصماماتمعالمياهتغذيةأنظمة●
مبخر●
مكثف●
المساعدةاألنظمة●
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نةنظام ضخ الشح-غرفة المحّرك 

فيبماكام،واإلحبالحالةيتعلقمافيالشحنةلمضخةالبخاريةالتوربيناتجميعفحصيجب
الفصلاتمضخفحصيجب.التحكم/القياسونظامالمرتبطةوالعزلواألنابيبالصماماتذلك
.واإلحكامالحالةحيثمنالمكبسنوعمن

كجزءالمستقبلية،اتللعمليوتحديثهااألنظمةصيانةينبغيكانإنمالبيانالتقييماتإجراءينبغي
.للحالةالتقييمعمليةمن
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.نقر بموجبه أن هذا هو المستند األصلي



ينةنظام قعر السف-غرفة المّحرك 

التآكلبيانلبهاالمرتبطةاألجهزة/المراقبةوأجهزةواألنابيبواألحواضالمضخاتجميعفحصيجب
.أمكنإنواختبارهاالتشغيل،وقابلية

واإلطفاءالصابورةنظام-المحّركغرفة
تضّمن،تالتيالصلة،ذاتالتحكمأنظمة/األجهزةمعاألنابيبوأنظمةالمّكوناتجميعفحصيجب
:الحصرالالمثالسبيلعلى

بهاالمرتبطةوالصماماتالصابورةمضخات-
وأجهزةوالعزل،بها،المرتبطةالصماماتذلكفيبماالصابورة،لمضخةبخاريةتوربينات-

التحكمونظامالقياس،
التحكمونظامالمرتبطةوالصماماتالحريقمضخات-
الحريقمطافئ-
الحريقإطفاءخراطيم-
بالحرائقاإلنذارنظام-
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نظام الغاز الخامل-غرفة المحّرك 
ضّمن،تتالتيالصلة،ذاتالتحكمأنظمة/األجهزةمعاألنابيبوأنظمةالمكوناتجميعفحصيجب
:الحصرالالمثالسبيلعلى

التزويدمراوح/العادممراوح-
استيعابهوقدراتالغازغسلجهاز-
التعزيزمراوح-

م المركزيةغرفة التحكّ / غرفة التحّكم -غرفة المحّرك 
االتاالتصنظامفحصيجب.واإلضاءةوالنظافةوالرطوبةالعامةالحالةحيثمنالتحكمغرفةفحصيجب

.أمكنإنواختبارهاوالخارجيالداخليواالتصالالعامةومخاطبة
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النظام الكهربائي-غرفة المحّرك 

فيالتحكمو السالمة،أنظمةلتشغيلالالزمةالمكّوناتجميعأمكنإنواالختبارللفحصتخضعأنينبغي
:الحصرالالمثالسبيلعلىذلكفيبماوالمعيشة،الخامل،الغازوالنظامالمضخاتالشحنة،

الرئيسيةالمفاتيحلوحة-
والتبريدحكمالتوأنظمةوالتآكلالحالةحيثمن(كاتربيلر)السفينةسطحعلىالديزلمولداتمجموعة-
والتبريدالتحكموأنظمةوالتآكلالحالةحيثمنالطوارئ فيالديزلمولداتمجموعة-
والعزلوالتبريدالتحكموأنظمةوالتآكلالحالةحيثمن1رقمالتوربينيةالمولداتمجموعة-
والعزلوالتبريدالتحكموأنظمةوالتآكلالحالةحيثمن2رقمالتوربينيةالمولداتمجموعة-
والكابالتالتوزيعنظام-
ةالمستقبليللعملياتاألنظمةتطويرينبغيكانإنمالبيانالتقييماتإجراءينبغي-
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النظام الكهربائي-غرفة المحّرك 

الكهربائيةليةالموصعلىواالختبارالفحصعملياتالكهربائيةباألنظمةالمرتبطةالمهامتتضّمن

الديزلولداتممثلالعائمالخزانبسالمةالمرتبطةالحيويةاألنظمةعلىالفوريةوالصيانةوالمقاومة

وغيرهاالحريقومكافحةالخاملوالغازالتهويةومنظوماتالبحرمياهطرحومضخات
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عام-البنية الفوقية 

.الطقسملعواوعزلوالتآكلبالحالةيتعلقمافيوفحصهاالفوقيةالبنيةمنالتحققيجب

.واإلضاءةوالتهويةالرطوبةودرجةبالحالةيتعلقمافياإلقامةمكانفحصينبغي

.اإلضاءةو والرطوبةوالنظافةالحالةحيثمنالتزويدومخازن والمطبخالطعامغرففحصيجب

قادمةمهامّ عتبرتُ ترقية/صيانةأيّ بشأنالتوصياتوتقديمالفوقيةالبنيةحالةتقييميجب
.ضروريةالخارجيةاإلقامةخدماتاعتبرتإذاأوضرورية،
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البحرعمليات التفتيش تحت سطح
.المرفقةوالتقاريرالفيديوبأشرطةأدناهاإلجراءاتجميعتوثيقيجب

المرساةسلسلة

البحري والنموّ التآكلبتقليليتعلقمافيالقريبالبصري للفحصالمرساةسالسلتخضعأنينبغي
.الماءخطتحتأمتار10إلىالرشمنطقة/المياهمستوى من

النفطخراطيم/الصاعدةاألنابيب

السالمةبيتعلقمافيالقريبالبصري للفحصإنًشا12مقاسمناالثنانالنفطخرطوماسيخضع
فيلنجاتالف/الواجهاتذلكفيبمااألنابيب،خطمجمعنهايةفياألنبوبوصلةإلىوصواًل 

.األنابيبخطنهايةومجمعالطفوخزان

الربطوسالسلالطفوخزان

فيخاّصة،القريبالبصري للفحصالصاعداألنبوب/النفطخرطومطفوخزانيخضعأنيجب
.باألنابينهايةخطومجمعبالعوامةتثبيتهاوأغاللالسلسلةروابطبتآكليتعلقما
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عمليات التفتيش تحت سطح البحر
.المرفقةوالتقاريرالفيديوبأشرطةأدناهاإلجراءاتجميعتوثيقيجب

األنابيبخطنهايةمجمع
صللفحاألنابيبخطنهايةمجمعفيالموجودةالوحداتجميعتخضعأنيجب

التآكل،عدالتوموالصمامات،األنابيببينبالواجهاتيتعلقمافيالقريب،البصري 
.المحتملةوالشقوق البحري،والنموّ 

لأجومنلجميعها،الصحيحالوضعمنالتحققأجلمنالصماماتمراقبةيجب
.مغلقوضعفيكونهامنالتحقق

السفينةقعرماءخزانمداخل
ميسرةعلىالسفينةقعرماءخزانالبحر(صناديق)خزاناتجميعتخضعأنيجب

ومستوى حري البوالنموّ السالمةحيثمنالقريب،البصري للفحصالسفينةوميمنة
.البحرمياهمداخلإغالقأغطيةوحالةموقعمنالتحققيجب.التآكل

نةالسفي

خزان ماء قعر 

السفينة

خزان ماء قعر 

السفينة

الصابورة، مياه 

تبريد اإلطفاء

مياه

مياه
فالتر مشبكة

غربول
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اإلصالحات الخفيفة-2المهمة الفرعية رقم 
بمثابةتكون أنضبغر وهيالعائم،صافرخزانمتنعلىوالصيانةالتقييمحملةأثناءإجراؤهيجبالذيللعملشاملوصفيليمافي

.أولوياتوقائمةتوجيهيدليل

المختلفةالمهاميذتنفيتمومتىكيفحولالقراراتاتخاذومسؤوليةالعاملين،وسالمةالعامةالمسؤولياتدائًماالفريقإدارةوستتحمل
.صافرشركةممثليمعبالتشاور

متنعلىالفنيون اءالخبر ينفذهاالتيالنشاطاتلكلالعملتصاريحعلىالحصولبوجوبالمشاريعلخدماتالمتحدةاألمممكتبُيقر  
واحًداارتباطضابطالمشاريعلخدماتالمتحدةاألممومكتبصافرشركةمنكلّ تحّددأنالمكتبيقترحالعملية،لهذهوتسريًعا.الخزان
اليوميةملالعأوامرإلصدارالخزانمتنعلىمًعاكالهمااالرتباطضابطاوسيعمل.العملتصاريحلمتابعةمنهماكلّ عنمخّواًل 

.البعثةلنشاطاتمطلوبةعملتصاريحأيّ وإصدارالبعثةألعضاء

الواسعةالخبرةذوي نمسيكون الفريقمديرأنّ ذلكإلىويضافالمخاطر،تقييمعملعلىمدّرًباضابًطاالفريقأفرادأحديكون وسوف
.األوفشورالنفطيةالصناعةفيالمخاطربتقييم
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سالمةال-الصيانة الخفيفة المقترحة 

األمانخطة.1

.دائًماالقصوى األولويةلألفرادالعامةللسالمةيكون أنيجب

.aمنالعائمزانالخدخولالرئيسيينالعمالمنقليلعددعلىينبغيكانإنماحولتقييماتإجراءيجباألّولي،الصعودخالل
التيجديدةالالبحارةساللمأحدباستخدامالوصوليمكنذلك،منبداًل .المؤخرةمنطقةوتأمينالوصول،مصعد/رافعةخالل

الضروري منيكون س.المركبمتنعلىالعاملون المحليون الحماية/المراقبةعماليؤمّنها/ويثّبتهاالسفينةمتنعلىيرفعها
.للتثبيتكافيةتعليماتتوفير

.bللعّمالمناسباختبارإجراءبمهامومسعف"محلي"مهندسينكبيرمناألقلعلىاألولىالمجموعةهذهتتكّون أنينبغي
.19-كوفيدفيروسلفحصالمركبمتنعلىالموجودين

.c إذاماأورى،أخمرةلالستخدامآمنةالوحدةكانتإذاماوتقييمالمؤخرة،لرافعةاألوليالفحصإجراءهيالثانيةالمهمةستكون
.اإلضافياالستخدامقبلالصيانةبعضإلىحاجةهناككانت

.dوسالمتهالغازبحالةيتعلقمافياإلقامةمنطقةفحصينبغيذلك،بعد.
.eعملًياممكنوقتأقربفيوتركيبهالمركبمتنعلىالهروبمزلقرفعينبغي.
.fلالشتعالالقابلالغازمستوى لبيانالخزانسطحفحصينبغي.
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سالمةال-الصيانة الخفيفة المقترحة 

صأنينبغي علىالعاملتينوالمضختين،الديزللموّلَديالالزمةوالصيانةالتقييمعملياتإجراءوينبغيللرافعة،األولويةالصيانةتخصَّ
المصاحبةصماماتالمعالرئيسيالسطحوعلىالمحركغرفةفياألنابيبإعادةونظامالمياه،لتفريغ(اإلطفاء/العامةالخدمة)الكهرباء

األولويةعطاءإ يجبوبالتالي.المحركغرفةمنالطوارئ حاالتفيالمياهإلخالءمعيًنااحتياطًياتكراًراهذاسيوفر.ذلكإلىما
:التاليةواألنظمةللمكّونات

للسفينةالداخليالمؤخرةفيالرافعةمخازن (أ

وهروبوصوللاآلمنالتشغيلضمانأجلمنسُتجرى التيالضروريةالتطويرات/واإلصالحاتللفحصالرافعةتخضعأنينبغي
األجزاءفحصيتمس.عليهاواالتفاقالسلكيةالحبالتغييرأو/والحملاختبارتقييميجب.وإليهالعائمالخزانمنوالمعداتاألفراد
.الصوتيةفوق مابالموجاتواالختباراإلتالفيغيراالختبارطريقعنالحيويةالبدنية

السفينةسطحعلىكاتربيلرديزلموّلد(ب

وماوالفالترالتزليقيتز تغييريمكن.األنظمةجميعواختبارفحصينبغيفقط،منتظمغيرأساسعلىالوحدةهذهتشغيلتمألنهنظًرا
.االقتضاءحسبذلكإلى
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سالمةال-الصيانة الخفيفة المقترحة 

المحّركمستوعبفيللطوارئ ديزلموّلد(ج

(ب)لبنداكاتربيلرمثلوالصيانةالفحصعملياتلنفستخضعأنينبغيولكنآلخر،حينمنالوحدةهذهتشغيلتم

.المحركغرفةفيالعامةالخدمةمضخة(د
الرئيسيةالتسّرباتمنوالمياهالسفينةقعرمياهبإخالءتسمحتشغيلحالةفيُيعتبرالذيالوحيدالمكّون هياليومالوحدةهذه

.التشغيلسالمةلضمانالالزمةاإلصالحات/التطويروإجراءالمضخةفحصينبغي.المحتملة

هوكماآمنةبطريقةالعمللضمانُينّفذالذيالعملنفسوإجراءالمحّركغرفةفيبالكهرباءتعملثانيةمضخةتحديدينبغي(ه
نظاًما(هـ)إلى(ب)منالبنودفيالمحددانوالصيانةالتطويريضمنأنينبغي.(د)البندفيالعامةالخدمةلمضخةمحّدد

.والضخللطاقةكاملفصلمعالمحّركغرفةمنالمياهلتصريف

غرفةفيضىالمقتحسبالبحرمياهمضخاتمعالديزلعلىالعاملةالطوارئ،حاالتفيالحرائقإطفاءلمضخةاألولويةُتمَنح
.العملخطةبموجبالطوارئ عندالحريقبمكافحةالخاّصةالديزلومضخةالمحّركات

2020الخامس من تشرين الثاني 
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سالمةال-الصيانة الخفيفة المقترحة 

وتوفيرالشتعاللالقابلةالغازاتمنخلّوهالضمانالمضخاتوغرفةالمحّركوغرفةلإلقامةالتهويةنظامعلىالالزمةوالصيانةالفحصإجراء(و
.الصيانةألعمالالطلقالهواء

.المحتملةالتسّرباتإليقافاإلجراءاتواّتخاذالسفينة،سطحعلىلالشتعالقابلةغازاتبوجودخاصاهتمامإيالءيجب(ز

إلىالخزاناتىعلالموجودةالصماماتجميعوتهدف.التآكلومستوى والحالةبالسالمةيتعلقمافيللفحصالخاملالغازنظاميخضعأنيجب(ح
متنعلىالحواإلصاإلصالحمجموعاتالستبدالاالحتياطيةالصماماتإحضارويجب.االقتضاءحسباستبدالهاأووإصالحهاواختبارهافحصها
باستخدامحهاوإصالوصيانتها(الخيوطاستخدامدون من/االنزالقمفصل)األنابيبوصالتفحصويجب.بهاالمعمولللقوائموفًقاالمركب

الصيانةهذهإجراءبمجرد.الموادمنالمتاحبالقدراستبدالهاأوبشّدةالمتآكلةالتركيبوقطعالمواسيرإصالحويجب.المناسبةاإلصالحمجموعات
.واستبدالهاإصالحهامتالتياألنابيب/المكّوناتجميعطليإعادةويجب.والنظامالمكّوناتالختباراتصيانتهتتمّ الذيالنظاميخضعأنويجب
.السفينةتشكلهالذيديدالتهلتحييدالشاملةالخبراءتوصياتمنكجزءدمجهايتمسوفو.اتخاذهايجبمناسبةأخرى خطواتأيالفنيالتقييمسيحدد
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سالمةال-الصيانة الخفيفة المقترحة 

واختباروصيانةفحصويجب.التآكلومستوى والحالةبالسالمةيتعلقمافيالرئيسيالسطحعلىالحرائقمكافحةنظامفحصيجب(ط
المكوناتإصالحويجب.والصيانةللفحصمخصصةالصماماتوجميع.السفينةسطحمقدمةأعلىفيالموجودةالطوارئ حريقمضخة

أنيجبوأيًضا.الموادّ فيهتتوافرالذيبالقدربشدةالمتآكلةوالتجهيزاتاألنابيباستبدالأوإصالحويجب.االقتضاءعنداستبدالهاأو
.واستبدالهاالحهاإصتمالتياألنابيب/المكّوناتجميعطليإعادةويجب.والنظامالمكّوناتالختبارصيانتهتتمالذيالنظاميخضع

المتعلقةيسيةالرئاآلمنالفراغ-الضغطصماماتمع(الفراغ-الضغطصمامات)البضائعخزانضغطتخفيفصماماتتخضعأنيجب(ي
يجب.والنظامكّوناتالمالختبارصيانتهتتمالذيالنظاميخضعأنيجب.المعايرةوإعادةواالختباروالصيانةللفحصالبضائعبخزانات

.استبدالهاأوإصالحهاتمالتياألنابيب/المكّوناتجميعطليإعادة

اإلتالفيغيراراالختبعبرموضعيةفحوصوسُتجرى بها،المرتبطةواألنابيبالبحروخزانالبحرمياهمدخلصماماتفحصيجب(ك
مياهبسالمةسالمسايتملمماالممكنةاإلصالحاتإجراءويجب.الحاجةعندواألنابيب،الطالءعلىالصوتيةفوق مابالموجاتواالختبار

.بهاالمرتبطةواألنظمةالمحركغرفةفيالبحر
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سالمةال-الصيانة الخفيفة المقترحة 
.إيديتّيارحصفتقنياتأوالصوتيةفوق ماالموجاتاختبارطريقعنإماأساسيبشكلاإلتالفيغيراالختبارفحوصسُتجرى (ل

.الحاضرينغلينالمشلتقديروفًقاحالةكلفيالفعليةاألساليباختياروسيجري األخرى،التقنياتمعداتتعبئةأيًضاوسيتم

غيرختباراالبواسطةالموضعيةالفحوصذلكفيبماللتآكل،الشديدللتدهورخاصاهتمامإعطاءمعالخزانسطحفحصيجب(م
تقييمبعدمحلًيا،الموضعيةالفحوصعددتحديدوسيتعّين.إيديتّيارفحصمنبداًل الصوتية،فوق ماالموجاتاختبار/اإلتالفي
المتآكلةبقعالمعالجةوممكًنا،ذلكوجدحيثماالممكنةالمحليةاإلصالحاتإجراءويجب.الجويةوالظروفوالوصولالفعليةالمناطق

.مناسبهوكماااليبوكسيبمادةوالطالءالبلزوناءبمعجون السطحعلى

الوصوليةإمكاناالعتباربعينأخذاشديدتآكلعنكشفحيثالمحليالطالءيطبقوالماء،خطفوق البدنجوانبفحصيجب(ن
.القاربمنقترابااليتمريثما،اآلمنينوالتطبيقالوصوليمكنحيثالبلزوناءمادةمنإضافيةحمايةاستخداميمكن.القاربمناآلمن

.البحرسطحتحتالموجودالقسمفيالماء،خطوتحتالرشمنطقةفيالبدنجوانبوُتغّطى
أجلمنأمتار،4-3لوألسفالمياهخطمستوى منالبدنجوانبلتنظيفوالتنظيفالشطفبمعّداتمجّهزخاّص غوصفريقسيشترك

اختبار/اإلتالفيرغياالختباربواسطةالموضعيةالفحوصبعضُتجرى قد.المنطقةفياآلخرالبحري والنموّ البحريةاألعشابإزالة
.الظروفحسبالغّواصين،خاللمنالمياهخطأسفلالبدنجوانبعلىالصوتيةفوق ماالموجات
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سالمةال-الصيانة الخفيفة المقترحة 

االختبارعداتممعبعدعنالماءتحتتعملمركبةبواسطةالفورعلىالبضائعخزانمناطقعندللبدنالمسطحالقاعسُيفحص(س
المصعدفحصجبيذلك،علىوعالوة.ذلكمنبداًل إيديتّيارفحصتقنياتأوالصوتية،فوق مابالموجاتواالختباراإلتالفيغير

.غواصينأوبعدعنتعملمركبةبواسطةالهيكلعلىالموجودالغلفاني

التسّربالحتواءائمةعحواجزتوفيرهيالنيةفإنّ العائم،الخزانمنالتسّربمخاطرتقليلفيالمتمثلاألساسيالمهمةلهدفوفًقا(ع
توصيلمّ وسيت.نفطيتسّربأيّ حدوثحالةفيأولدفاعكخطوتعملالعائم،الخزانبدنوتشملمتر1000بطولباستمرارالنفطي

.البرجمرسىحولللسفينةالرياحاتجاهتحديدأداة متابعةلهايتيحمماالعائم،الخزانبمقّدمةهذهالعائمةالحواجز
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المعدات المطلوبة
ن إجراء التعديالت اإلضافية واإلصالحات ت هذه المعدات لضمان سالمة الفحص وكفاءته وتمكي 

َ
د
ِّ
.ُحد

الحاويات واألدوات-قائمة المعدات الوصف الكمية

قدمDNV 20حاويات  الستخدام األفشور DNVحاويات  من كل قطعة10

1 قدم20حاوية ورشة عمل  حاوية مجهزة بالكامل باألدوات والمعدات من كل قطعة1

2 ات نقل  ن قدم20حاوية تجهي  حاويات مجهزة بالكامل بمعدات النقل والرفع من كل قطعة1

3 أمتار نصف كامل االرتفاع3سلكة  مواصفات األفشور مع إمكانية التحميل الجانب    من كل قطعة1

4 :طن7-0أكياس مياه  طن4× 1طن، 3× 1أكياس مياه لحمل اختبار صمود رافعة  1lot

5 مرش مياه الضغط العال  
طح نفاثة مائية تحت س-كيلو رطل لكل بوصة مربعة 30نفاثة مائية عالية الضغط 

البحر مع رأس ضخ
مي  250وخرطوم 

من كل قطعة1

6  بول  تيكس
شبكة شحنة بوليسي  طن3@ قدم 15قدم × 15/ طن 1@ قدم 15قدم × 15 من كل قطعة2

الطاقة واللحام-قائمة المعدات الوصف الكمية

7 :مولدات محرك ديزل متنقل فولط400هرتز 250/60إس 150أطلس كوبكو كيو إيه إس  من كل قطعة1

9 ضاغط هواء متحرك يعمل بالديزل مع واجهة رفع هيكلية175أطلس كوبكو يو  من كل قطعة2

10
م2م × 2م × 3-مستوعبات اللحام 

  مع أجهزة القياسات ومستخرجات الغازات 
2م × 2م × 3اللحام داخل الموقع تأت 

م من كل قطعة1

11 وحدات اللحام هرتز60/ 50-440تيار متناوب / 400دانوكس تيار مباشر  من كل قطعة2

12 معدات القص ن  ن / ُمنِظمات األكسجي  شعلة القطع/ األسيتيلي  2Sets

13 رف أسطوانة الغاز ن  ن للعمليات األفشور/ رف أسطوانة أكسجي  أسيتيلي  مجموعة1
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المعدات المطلوبة

اإلضاءة والكابالت-قائمة المعدات الوصف الكمية

14 جهاز ميجر   
فولط الختبار العزل1000/ 500/ 250إي إن ؛ -310طراز إم آي ت  من كل قطعة1

15 إضاءة إيتيكس مشاعل/ إضاءة عمل / كشافة /إضاءة مجموعة1

16 الكابالت الكهربائية من إيتيكس مي  25×10-فولت أتكس110 من كل قطعة10

17 صندوق فاصل من إيتيكس فولت100 من كل قطعة1

18 فولت440محول خفض  يكال    تحتاج 3إيتيكس إلكي 
فولط110فولط إل 440كيول فولط أمبي  لألدوات الب  من كل قطعة2

السالمة-قائمة المعدات الوصف الكمية

19   حاالت الطوارئ(جهاز التنفس 
ن
(أجهزة التنفس عند الهرب ف

نوع قلنسوة، معتمدة بموجب توجيه المعدات البحرية إي س  -ت   15طراز إلسا 
من كل قطعة20

20 هيكل قنطري محمول طن مع سدادة السلسلة2@ مي  3مي  وارتفاع 2.5ألمنيوم، عرض  من كل قطعة1

21 مانعات انفالت إنش¼ إنش و 1/8مثبتات خراطيم  من كل قطعة50

22 فولت110مروحة النفخ  فولت للتهوئة مع تنفيسة11مروحة النفخ  من كل قطعة1

23 أكياس األدوات كيس، خيش من كل قطعة4

24 حزام األمان ا/ كبي  / وسط )حزام دلتا 
ً
(كبي  جد مجموعة1

25 داد    لالسي 
  اإلعادة من بكرة قصور ذات 

خط إنقاذ ذات  داد بحجرة مغلقة   لالسي 
  اإلعادة من بكرة قصور ذات 

نظام خط إنقاذ ذات  من كل قطعة2

26   
بكرة قصور ذات  ، نوع ريبيل11 فدم شبك  من كل قطعة5

27 مطفأة للحرائق كغ6المواد الكيمائية الجافة،  من كل قطعة10

28
مطفأة للحرائق

  أكسيد الكربون 
  مع خرطوم ومجموعة فوهة ذيل السماكةة5غاز ثاتن

كيلوغرام تأت  من كل قطعة5

2020الخامس من تشرين الثاني 

.نقر بموجبه أن هذا هو المستند األصلي



المعدات المطلوبة

أدوات يدوية إضافية-قائمة المعدات الوصف الكمية

37 ملف لولب    مفكات لولوبية إلدارة الفالتجات مجموعتان2

38 مطارق مطارق زالجة من كل قطعة2

39 تجاويف األثر تجاويف األثر إلدارة الفالنجات مجموعة1

40 مفكات الربط قابلة للتعديل مع سلسلة مجموعة1

41 مجموعة وأدوات التجاويف للرافعة لقة ن حديد اللحام/مجموعة التجاويف ومقابض التجاويف المين مجموعة1

42 ملفات مجموعة من الملفات المعدنية والمشابك والمثاقب مجموعة1

43 قواطع األنابيب ن  اوح ما بي 
إنش8إل 1/8قياسات تي  مجموعة1

44 إنش38-20قوائم أنابيب بارتفاع قابل للتعديل  ملم300قائم أنبوب منخفض Vرأس عىل شكل 56657طراز ريدجيد  من كل قطعة4

29 نقالة سلة كلغ278نقاط رفع بالحبال 4نقالة مع  من كل قطعة1

30 جهاز مزيل الرجفان الخارجي التلقائي محمول-اليف بوينت  من كل قطعة1

31 قفص بيلي بيو
-871-إكس: اعتماد النوع من المكتب األمريكي للشحن بشهادة ب إن/ أشخاص 8

إيه-8
من كل قطعة1

32 سلم طوارئ للبحارين ، شهادة اختبار الحمل20مع قضيب توسيع، طول  مي  من كل قطعة2

33 منظومة نشر مزالج الهروب الطارئ  مي  15مع مزالق قابل للتعديل 15000-275ت   دبليو إس إي  من كل قطعة1

34 ة من معدات الوقاية الشخصية للعمال عدد خوذ فلي  ة مع فالتر3خوذات، بطاريات  بطاريات/م، خوذة فلي  من كل قطعة2

35 مجموعة طبية، اإلصابات عن بعد أدوية ومستلزمات الطوارئ من كل قطعة1

36 جهاز مراقبة غاز شخص     
، كاشف رباع  الغازات2طراز غاس ألرت ماكس إكس ت  من كل قطعة30
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المعدات المطلوبة
أدوات يدوية إضافية-قائمة المعدات الوصف الكمية

37 ي ن مفك إنجلي  ي إلدارة الفلنجات ن مفكات إنجلي  مجموعتان2

38 مطارق  مطارق زالجة قطعتان2

39 تجاويف مفتاح الربط تجاويف مفتاح الربط إلدارة الفلنجات مجموعة1

40 مفكات الشد قابل للتعديل مع سلسلة مجموعة1

41 مجموعة وأدوات الشد اللولبية للرافعة
لقة ن م حديد اللحا/ مجموعة من أدوات الشد اللولبية ومقابض التجاويف المين

مجموعة1

42 ملفات مجموعة متنوعة من الملفات المعدنية والمشابك والمثاقب مجموعة1

43 قواطع األنابيب ن  اوح ما بي 
إنش8إل 1/8قياسات تي  مجموعة1

44 إنش38-20قوائم أنابيب بارتفاع قابل للتعديل  ملم300قائم أنبوب منخفض Vرأس عىل شكل 56657طراز ريدجيد  قطع4

األدوات الهيدروليكية والهوائية-قائمة المعدات  وصف موجز الكمية

45 أدوات يدوية تعمل بالهواء المضغوط 1× مطرقة هوائية × مسدس إبرة  من كل قطعة2

46 مفتاح الربط 1إنش عدد ¾ و 1إنش عدد ½ مفك  من كل قطعة2

47 منشار محمول منشار محمول مع مشبك مواسي   قطعة1

48 منشار ترددي ن من الشفرات2منشار ترددي مع  مجموعتي  قطعة1

49 موزع فالمنج هيدروليك   مم88/ كيلونيوتن125مجموعة موزعات  من كل قطعة2

50 فاصلة عزقات/ قطاعة    قياس 
ن

اع إنش1.88-إنش 0.5فاصلة عزقات لي  مجموعة1
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المعدات المطلوبة
األدوات الكهربائية-قائمة المعدات الوصف الكمية

51 المطاحن إنش9إنش و 4فولت ، 110طاحونة  من كل قطعة4

52 مثاقب مم16مم و10فولط 110مثقاب يدوية  من كل قطعة2

53 مثقاب مغناطيس   فولت مع قطاعة حفر110قاعدة مغناطيسية  من كل قطعة1

54 منشار القرص دد ومنشار قص110 فولت مي  من كل قطعة2

معدات القياس-قائمة المعدات الوصف الكمية

55 يط القياس شر قدم100حديد فوالذ واأللياف الزجاجية  مجموعة1

56 مقياس سماكة إنش12-0خارج   / تخطيط داخىل   مجموعة1

57   
معدات القياس الكهربات    ومقاييس بملقط اثنان لكل واحدة

مقياس متعدد كهربات  من كل قطعة4

58 معدات اختبار صمام تنفيس الضغط معدات المعايرة واالختبار مجموعة1

59 أغالل الحمل/ رابط الحمل  طن مع قراءة رقمية10أغالل حمل  من كل قطعة1

معدات الضخ-قائمة المعدات الوصف الكمية

60 حاويات تخزين السوائب الوسيطة لي  لكل واحدة1000 من كل قطعة2

61 مضخة يدوية ذات غالون تعمل يدوًيا لنقل السوائل مثل الوقود من كل قطعة2

62 مضخة رقية من وايلدن
  قياس  2

إل ت   إم مع موصالت قفل617طراز / إنش أنبوب بريطاتن
إحكام

من كل قطعة1

63 مضخة رقية من وايلدن   قياس  1
إل ت   إم مع موصالت قفل617طراز / إنش أنبوب بريطاتن من كل قطعة1

65 كيبات الخرطوم والي  مي  مع موصالت شيعة20إنش 1/4خرطوم هواء قياس  من كل قطعة10

66 كيبات الخرطوم والي  إنش شيكاغو3/4م مع تركيبات 20إنش 3/4خرطوم هواء  من كل قطعة10

67
2غاسلة الضغط للمنطقة 

  الدقيقة 4
ن
85بار، 206.9@ إف إل إم ت   185ت   إس آي، 3000@ غالونات ف

.س من كل قطعة1
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المعدات المطلوبة
الغوص-قائمة المعدات الوصف الكمية

68 مجموعات الطاقة-معدات الغوص مجموعات الطاقة الهيدروليكية تعمل عىل الديزل 2Sets

69 أدوات التنظيف--معدات الغوص   بامي  لتنظيف البدن عدد
2أدوات تنظيف من نوع ميبن 2Sets

70 أدوات التنظيف--معدات الغوص 2أدوات تنظيف يدوية لتلميع هيدروليك  عدد  مجموعة1

71 أدوات اللحام--معدات الغوص نظام القطع واللحام تحت سطح البحر مجموعة1

72 غرفة إزالة الضغط--معدات الغوص   غرفة إزالة الضغط
مراقبة الهواء المحتجز فن مجموعة1

معدات إضافية-قائمة المعدات الكمية

73 مضخة معززة مقياس الضغط/خرطوم/مضخة تعزيز مع مجمع مجموعة1

74
معدات شدادات العزقات

بنادق العزم وأدواته مجموعة1

75 مفاتيح العزم لشد العزقات مفاتيح العزم اليدوية مجموعة1

76
جهاز التواصل من هارت

جهاز التواصل روزمانت تركس 
من كل 1

قطعة

77 (RTD, TC, mA)معيار وحاقن من أجل  ولوج   ويل طراز  9172معاير ميي  مجموعة1

78
ضغط /ضغط منخفض)مضخة يدوية لألدوات 

(مرتفع
  
وتن ُمقاِرن ومقياس ضغط إلكي  مجموعة1

79 كاشف الغاز ن ج   إكس  (2أو )و ( ل.ي.ل)8000طراز ريكي 
من كل 2

قطعة
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المعدات المطلوبة
معدات الفريق-قائمة المعدات الوصف الكمية

80 المسح/ سالمة البعثة من كل قطعة1

81 NDT  الفحص غي  المتسبب بالتدمي   غي  المتسبب بالتدمي  
الفحص فوق الصوت  من كل قطعة1

82 ها والبيانات اتصاالت األقمار الصناعية والتكتيكية وغي  هواتف من كل قطعة1

83 مركبات التحكم عن بعد  سيبوتكس من كل قطعة2

84
NDT  الفحص غي  المتسبب بالتدمي

باستخدام التيار الدوام  النابض من كل قطعة1

85 زاحف زاحف مغناطيس   من كل قطعة1
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معدات الفريق-قائمة المعدات الوصف الكمية
86 قطع الكابالت والمقابس االضافية التمديدات الكهربائية والسدادات والمقابس 1حصة 

87 الحواجز العائمة المستخدمة الحتواء التشب النفط   كة نورلينس  م1000الحواجز العائمة المستخدمة الحتواء التشب النفط  من شر 1مجموعة 

88 كابالت لمهمة اللحام الثقيلة   300كابل 
ن األرض والقطب الكهربات  أمبي  موصول بي  1حصة 

89 المطهرات/ البخاخات / المبيدات  بخاخ حقيبة ظهر والمطهرات 2حصة 

90 حماية الوجه نظارات الوقاية، الدرع، النظارات، األقنعة 1حصة 

91 حماية األذن ن  سدادات األذن/ غطاء لألذني  1حصة 

92 قفازات اليد قطن، حفر، لحام، ميكانيك   1حصة 

93 عدة التشب النفط     تحتوي عىل مو 
  بها تشب او تالفة والب 

اد خطرة قياس حاويات خارجية مختصة بنقل األسطوانات الب 
قطعة152، 95

لكل واحدة1

94 معدات التشب العالمية قابلة إلعادة التعبئة/ محمولة / معدات تشب عالمية  لكل واحدة5

95 عدة التشب النفط   ا280معدات االستجابة المحمولة للتشب سعة  ً لي  لكل واحدة4

96 معدات اإلسعافات األولية المحمولة ة معدات اإلسعافات األولية الصغي  لكل واحدة2

97 ة عدة إسعافات أولية كبي  ة الحجم255 قطعة من معدات اإلسعافات األولية كبي  لكل واحدة2

98 دد راديو محمول عال  الي  دد SP3540سايلور  ATEX GMDSSالمحمول عال  الي  لكل واحدة26

99 الحبال إنش حبل المرساة4/ 3-1مم، 12مم، 8 1حصة 

100 كيبات–خرطوم الحريق  من دون الي  إنش2× لفات 5إنش و 2/ 1-1× لفات 5 1حصة 
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معدات الفريق-قائمة المعدات الوصف الكمية
101 مادة الحشية لمنع التشب مم3ورق الحشية لمنع التشب  لفات4
102 زيوت ومواد تشحيم مسدس الشحوم والفوط 1حصة 
103 الرش بالرذاذ WD40 .منظف قابل للمس ، الطالء االول  1حصة 
104 فلنجة الطوق لمنع التشب لكل منها30× إنش 14إنش إل 2/ 1-2مقاسات  1حصة 
105 طة والمواد الالصقة األشر طة الخيطية  يط سباك)األشر يط الالصق، العزل، إلخ(شر ، الشر 1حصة 

106 الربط والمحابك(/ الطوق)BAND-ITأداة  إنش أربطة ومحابك لتجميع خرطوم الحريق3/8 1مجموعة 
107 مستهلكات اللحام فرش سلكية للقطاعات، مضاد للرذاذ، وأغطية 1حصة 
108 اسالك اللحام مم قضبان4مم إل 2.6 1حصة 
109 اقراص وشفرات القطع أقراص جلخ وقطع 1حصة 
110 وس كوفيد  19معدات اختبار في  c/wمعدات الوقاية الشخصية/ حاويات األدوات الحادة/ الوخز عدة فحص175

111 مكيفات الهواء المحمولة فولت240-110محول c/wفولت 110غي  متصلة  لكل واحدة2
112 الرافعة الرئيسية وحبال ذراع الرافعة مم األسالك مع االنقطاع20مم و 18 1حصة 
113 فرش الدهان واللفافات   لفافة الطالء، بكرات، فرش، إلخ

صواتن 1حصة 
114 SAFERقطع غيار لمجموعة مولدات كاتربيلر لـ  .2× ؛ فلي  تشحيم 1× ؛ فلي  الهواء 4× فالتر وقود : تتكون من 1مجموعة 

115 ويت-2قطع غيار للمولد  ديي  فالتر الوقود والنفط 1مجموعة 
116 SS304Mesh 30لمانع اللهب م20طول × م 1عرض × مم 0.24× 30سلك  1لفافة 
117 Niikura Butterflyصمامات  (x 2، معدات x 8صمامات )صمامات فراشة ومعدات تجديد 10 لكل واحدة10

118 Niikura Butterflyصمامات  (x 4، معدات x 6صمامات )صمامات فراشة ومعدات تجديد 14 لكل واحدة10

120 سوبر ميتال1111بيلزونا  (كجم1)سوبر ميتال 1111 لكل واحدة200

121 ة الحجم1121بيلزونا  سوبر ميتال كبي  ة الحجم 1121 (كجم1)سوبر ميتال كبي  لكل واحدة200
122 1982بيلزونا  لي  3علب  علبة40
123 9381بيلزونا  (م64× مم 254) لفافة20
124 9382بيلزونا  (م500× مم 1000) لفافة20
125 Seal Stic SS106عصا إيبوكس  تحت الماء SS106-125غرام عصا40
126 SealXpert طة الخيطية يط سباك)توسيع األشر (شر PTFE05–900غرام لفافة40

127 SealXpertيط مانع للتشب شر UST5010–460غرام لفافة20
128 SealXpert PS 106معجون اإلصالح تحت الماء PS106–620غرام عبوات10

129 يط إصالح األلياف الزجاجيةSeal PLUSلفافة  شر WS4100–4كلغ لفافات6
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السفن+ قائمة المواد االستهالكية 
الوصف  الكمية

130 SealXpert PS107 5 Min )SF(معجون إصالح PS107–620غرام عبوات10

131 مادة صمغية أساسية ومفعلةSeal PLUSلفافة  WSP500–700غرام عبوة20

132 يط إصالح األلياف الزجاجيةSeal PLUSلفافة  شر WS2100–3كلغ لفافات4

133 ة الجدائل المقطعةSeal PLUSلفافة  حصي  CM450–33كلغ لفافات10

134 األنسجة السطحيةSeal PLUSلفافة  ST200–7.5كلغ لفافة20

135 دهان سيجما Sigmacover 6179كود اللون 630األول لي  5000

136 دهان سيجما Sigmacover  
6188كود اللون 630الثاتن ليي  5000

137 دهان سيجما Sigma Sigmadur 5177الثالث كود اللون ليي  5000

138 (التين )مرقق الدهان سيجما  Sigmacoverلـ 92-91التين  ليي  2500

139 (التين )مرقق الدهان سيجما Sigmadurلـ 06-21التين  ليي  2500

140 (التين )مرقق الدهان سيجما  التين للتنظيف ليي  2500
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السفن-قائمة المعدات 
الكمية

73 السفينة األساسية AHT( معالجة القاطرة البحرية للمرساة)سفينة 
ة اإلقامة وتخزين الوقود مع في 

لكل واحدة1

74 سفينة الخدمة ن معدات مكافحة الحرائق وأماكن اإلقامة للغواص ي 
  المركبات تحت الماء الذين يتم ت

شغيلهموموظفن
وسفن تنصيب للحواجز العائمة -عن بعد 

المستخدمة الحتواء التشب النفط  

لكل واحدة1

75 القاطرة البحرية لبارجة رافعة لكل واحدة1

76 بارجة رافعة مرفاع زحاف لقفص نقل األفراد والمعدات لكل واحدة1
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طوق على شكل اسطوانة لغرض الوصل / وصالت األنابيب والفلنجة

وصالت األنابيب والفلنجة (حجم الفلنجة)وصف موجز 
الكمية 4الملحق  متطلبات 

اح )(ةالكمي)إضافية  (3.3االقتر

1   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الغي  مرت  إنش2-1/2 4 16

2   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الغي  مرت  إنش3 4 16

3   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الغي  مرت  إنش5 4 16

4   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الغي  مرت  إنش6 4 16

5   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الغي  مرت  إنش8 4 16

6   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الغي  مرت  إنش10 4 16

7   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الغي  مرت  إنش12 4 16

8   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الغي  مرت  إنش14 0 20

9   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الغي  مرت  إنش2-1/2 4 16

0.1   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الغي  مرت  إنش3 4 16

11   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الغي  مرت  إنش5 4 16

12   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الغي  مرت  إنش6 4 16

13   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الغي  مرت  إنش8 4 16

14   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الغي  مرت  إنش10 4 16

15   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الغي  مرت  إنش12 4 16

16   
JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الغي  مرت  إنش14 0 20

17 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الملحم  إنش2-1/2 4 16
18 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الملحم  إنش3 4 16
19 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الملحم  إنش5 4 16
20 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الملحم  إنش6 4 16
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وصالت األنابيب والفلنجة (حجم الفلنجة)وصف موجز 
الكمية 4الملحق  متطلبات إضافية 

اح )(الكمية) (3.3االقتر

21 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الملحم  إنش8 4 16

22 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الملحم  إنش10 4 16

23 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الملحم  إنش12 4 16

24 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 10Kالطوق الملحم  إنش14 0 20

25 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الملحم  إنش2-1/2 4 16

26 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الملحم  إنش3 4 16

27 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الملحم  إنش5 4 16

28 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الملحم  إنش6 4 16

29 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الملحم  إنش8 4 16

30 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الملحم  إنش10 4 16

31 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الملحم  إنش12 4 16

32 JISالمعايي  الصناعية اليابانية 16Kالطوق الملحم  إنش14 0 20

33 درجة90لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش2-1/2 4 16

34 درجة90لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش3 4 16

35 درجة90لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش5 4 16

36 درجة90لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش6 4 16

37 درجة90لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش8 4 16

38 درجة90لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش10 4 16

39 درجة90لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش12 4 16

40 درجة90لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش14 0 20

41 درجة90لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش2-1/2 4 16

42 درجة90لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش3 4 16
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وصالت األنابيب والفلنجة (حجم الفلنجة)وصف موجز 
الكمية 4الملحق  ية متطلبات إضاف

اح )(الكمية) (3.3االقتر

43 درجة90لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش5 4 16

44 درجة90لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش6 4 16

45 درجة90لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش8 4 16

46 درجة90لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش10 4 16

47 درجة90لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش12 4 16

48 درجة90لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش14 0 20

49 درجة45لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش2-1/2 4 16

50 درجة45لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش3 4 16

51 درجة45لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش5 4 16

52 درجة45لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش6 4 16

53 درجة45لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش8 4 16

54 درجة45لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش10 4 16

55 درجة45لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش12 4 16

56 درجة45لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش14 0 20

57 لحام تناكب   بوساطة وصلة مؤلفة من ثالثة فتحات إنش2-1/2 4 16

58 لحام تناكب   بوساطة وصلة مؤلفة من ثالثة فتحات إنش3 4 16

59 لحام تناكب   بوساطة وصلة مؤلفة من ثالثة فتحات إنش5 4 16

60 لحام تناكب   بوساطة وصلة مؤلفة من ثالثة فتحات إنش6 4 16

61 لحام تناكب   بوساطة وصلة مؤلفة من ثالثة فتحات إنش8 4 16

62 لحام تناكب   بوساطة وصلة مؤلفة من ثالثة فتحات إنش10 4 16

63 لحام تناكب   بوساطة وصلة مؤلفة من ثالثة فتحات إنش12 4 16

64 لحام تناكب   بوساطة وصلة مؤلفة من ثالثة فتحات إنش14 0 20

65 درجة180لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش2-1/2 4 16
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وصالت األنابيب والفلنجة (حجم الفلنجة)وصف موجز 
الكمية 4الملحق  ة متطلبات إضافي

اح )(الكمية) (3.3االقتر

66 درجة180لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش3 4 16

67 درجة180لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش5 4 16

68 درجة180لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش6 4 16

69 درجة180لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش8 4 16

70 درجة180لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش10 4 16

71 درجة180لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش12 4 16

72 درجة180لحام تناكب   طويل نصف قطر  إنش14 0 10

73 درجة180لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش2-1/2 4 16

74 درجة180لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش3 4 16

75 درجة180لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش5 4 16

76 درجة180لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش6 4 16

77 درجة180لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش8 4 16

78 درجة180لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش10 4 16

79 درجة180لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش12 4 16

80 درجة180لحام تناكب   قصي  نصف قطر  إنش14 0 10
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مخفضات ضغط األنابيب

مخفضات ضغط األنابيب :خفضت إىل الكمية 4الملحق 

اح ) (3.3االقتر

ة متطلبات إضافي

(الكمية)

إجماىلي الكمية 

المطلوبة

1 إنش2مخفض ضغط األنبوب  إنش1-1/2 8 7 15

2 إنش1/2-2مخفض ضغط األنبوب  إنش1-1/2 8 7 15

3 إنش1/2-2مخفض ضغط األنبوب  إنش2 8 7 15

4 إنش3مخفض ضغط األنبوب  إنش1-1/2 8 7 15

5 إنش3مخفض ضغط األنبوب  إنش2 8 7 15

6 إنش3مخفض ضغط األنبوب  إنش2-1/2 8 7 15

7 إنش6مخفض ضغط األنبوب  إنش3-1/2 8 7 15

8 إنش6مخفض ضغط األنبوب  إنش4 8 7 15

9 إنش6مخفض ضغط األنبوب  إنش5 8 7 15

10 إنش8مخفض ضغط األنبوب  إنش5 8 7 15

11 إنش8مخفض ضغط األنبوب  إنش6 8 7 15

12 إنش10مخفض ضغط األنبوب  إنش6 8 7 15

13 إنش10مخفض ضغط األنبوب  إنش8 8 7 15

14 إنش12مخفض ضغط األنبوب  إنش6 8 7 15

15 إنش12مخفض ضغط األنبوب  إنش8 8 7 15

16 إنش12مخفض ضغط األنبوب  إنش10 0 15 15

17 إنش12مخفض ضغط األنبوب  إنش14 8 7 15
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.نقر بموجبه أن هذا هو المستند األصلي

الصمامات

الصمامات نوع الفلنجة الكمية 4الملحق 

اح ) (3.3االقتر

متطلبات إضافية 

(الكمية)

إجماىلي الكمية 

المطلوبة

1 إنش2 صمام قالووظ غلوب ال رجع   10K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

2 إنش2-1/2 صمام قالووظ غلوب ال رجع   10K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

3 إنش6 صمام قالووظ غلوب ال رجع   10K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

4 إنش8 صمام قالووظ غلوب ال رجع   10K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

5 إنش2 صمام قالووظ غلوب ال رجع   16K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

6 إنش2-1/2 صمام قالووظ غلوب ال رجع   16K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

7 إنش6 صمام قالووظ غلوب ال رجع   16K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

8 إنش8 صمام قالووظ غلوب ال رجع   16K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

9 إنش8 صمام البوابة 10K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

10 إنش10 صمام البوابة 10K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

11 إنش12 صمام البوابة 10K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

12 إنش14 صمام البوابة 10K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

13 إنش8 صمام البوابة 16K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

14 إنش10 صمام البوابة 16K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

15 إنش12 صمام البوابة 16K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

16 إنش14 صمام البوابة 16K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

17 إنش2-1/2 صمام الفراشة 10K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

18 إنش6 صمام الفراشة 10K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12

19 إنش8 صمام الفراشة 10K المعايي  الصناعية اليابانية 6 6 12
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أداة التثبيت/المشبك

المعايير الصناعية اليابانية10Kبراغي وصواميل الفلنجة  

حجم األنبوب الشكلي  كمية الفلنجات  عدد الثقوب اغي  قطر التر اغي  طول التر اغي المطلوبة عدد التر

إنش1-1/2 20 4 م16 60 80

إنش2 20 4 م16 60 80

إنش2-1/2 20 4 م16 65 80

إنش3 20 8 م16 65 160

إنش6 20 8 م20 80 160

إنش8 20 12 م20 80 240

إنش10 20 12 م20 90 240

إنش12 20 12 م22 90 240

إنش14 20 16 م22 90 320
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أداة التثبيت/المشبك

المعايير الصناعية اليابانية 16Kبراغي وصواميل الفلنجة  

حجم األنبوب الشكلي  كمية الفلنجات  عدد الثقوب اغي  قطر التر اغي  طول التر اغي المطلوب ةعدد التر

إنش1-1/2 20 8 م16 60 160

إنش2 20 8 م16 60 160

إنش2-1/2 20 8 م16 60 160

إنش3 20 8 م20 75 160

إنش6 20 12 م22 90 240

إنش8 20 12 م22 90 240

إنش10 20 12 م24 100 240

إنش12 20 16 م24 105 320

إنش14 20 16 م24 115 320
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البراغي والقامطة الركابية

حجم الفلنجة اغي  حجم التر اغي  طول التر اح )الكمية 4الملحق  (3.3االقتر (ةالكمي)متطلبات إضافية  ةإجماىلي الكمية المطلوب المالحظات
إنش1-1/2 M16 60 80 80 160   ل 

ن
فلنجة40براع

إنش2 M16 60 80 80 160   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش2-1/2 M16 65 80 80 160   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش3 M16 65 160 160 320   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش6 M20 80 160 160 320   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش8 M20 80 240 240 480   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش10 M20 90 240 240 480   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش12 M22 90 240 240 480   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش14 M22 90 320 320 640   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش1-1/2 M16 60 160 160 320   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش2 M16 60 160 160 320   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش2-1/2 M16 65 160 160 320   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش3 M16 65 160 160 320   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش6 M20 80 240 240 480   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش8 M20 80 240 240 480   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش10 M20 90 240 240 480   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش12 M22 90 320 320 640   ل 
ن

فلنجة40براع

إنش14 M22 90 320 320 640   ل 
ن

فلنجة40براع
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وظائف األفراد المطلوبة

الموظفي   عل الساحل/ اإلدارة  3 المهندس الرئيسي لخزان صافر العائم الطاقم البحري اإلضافي 
1 وع مدير المشر 4   -مهندس نظام السالمة 

كهربات  1 عامل الكهرباء

2 المدير الهندس   5 ميكانيك  -مهندس نظام السالمة  2 ميكانيك  

3 مدير العمليات 6 مصعد/ رافعة -مهندس نظام السالمة  3   تشغيل المركبات عن بعد تحت ال/ ميكانيك  
ن
  ف

ماء فبن

4 وع سلسلة اإلمداد للمشر 7   تشغيل المركبات عن بعد تحت ا
ن
  ف

لماء اختصاص  فبن 4 HANDS/دهان يعمل بواسطة ضغط رذاذ الطالء / دهان 

5 وع  إدارة/ إدارة المشر 8 منسق ميكانيك  وخطاط 5 ن  الغواصي 

6 HSE( البيئة/ السالمة / الصحة) 9   لقياس سماكة الموجات فوق الص
ن
/ وتية االختبار غي  اإلتالف

شهادة ترفيع استثنائية ال قبطان

6 ف عىل الغوص المشر

7 الدعم الهندس   10 عامل لحام 7   
غواص فبن

8   
مهندس بحري/ مهندس إنشات  11 طبيب  8 غواص مسعف

الطاقم البحري األساسي  12 المسؤول عن إدارة المخاطر

1 ن / مدير الفريق  رئيس المهندسي  13 ن  OSESGYمسؤول االتصاالت عىل مي 

2 بحريمدير التثبيت ال/ البحار الرئيس   ن  ن االعتبار بأن األعداد الصحيحة ألفراد المهمة ستختلف حسب المتطلبات المحدثة وتوافر الموظفي  .يرج  األخذ بعي 
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خدمةلالمتحدةاألممبمكتبالخاصةالشراءاجراءاتبحسبالخدمةبمقدميالمتعلقةالتفاصيلحجبتم
المشروعات
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