
 مواصفات السفينة
 

ة   -أ  ضائع عامة صغ ع السفينة: سفينة  ة الحجم و ن  . غ مجهزة برافعات ذات

ل: إيران  ميناء بوشهر   -ب  سج  علم السفينة  ميناء ال

عاد السفينة: الطول  العرض  الغاطس:   -ت   . م  4.7  7.60  39.45أ

ة المسجلة:   -ث  ل  . طن 134الحمولة ال

انمار  ) محرك دفع رئ 1محرات السفينة: عدد (   -ج ع  ة  من ن لو واط (   298.2قوة دفع إجمال  . حصان)  400ك

ان البناء:   -ح ــــخ وم ان 1984تار ا  .  ال

ف: ال يوجد  غ معلوم.   -خ  هيئة التص

  

ــــخ المعاينة ة للسفينة  تار  الحالة الفن

 

دن    -أ  ظهر ع  عض دن السفينة الخار :  ة وغطاء عن الشحن والبناء السك  السفينة الخار واألسطح العل

ل ا.   عدد من المواضع عالمات الصدأ والت س دة   إال أنها ما زالت  حالة ج

ة أن مولدات محرات السفينة:   -ب  اء ولم نتمكن  تب من خالل المعاينة الفن اء غ عاملة وال يوجد مصدر كه ه ال

اء والمحرك  ه ب أن مولدات ال ضا ي اء إال أنه من خالل المعاينة أ ه ة المحرك الرئ وال مولدات ال من تج

ل  شغ انة شاملة إلعادة ال ات ص الرئ واآلالت المساعدة من مضخات وضواغط هواء وخالفه  حاجة إ عمل

 ووضعها  الخدمة. 

ة.   -ت  ة متدن ــــع :  حالة فن ة ولوحات التوز ائ ه دات ال  التمد

ات   -ث  ة تظهر أنها  حاجة إ عمل دة إال أن المعاينة الفن ة ج اط ومعداتها ومرا السفينة:  حالة ظاه أوناش ال

ضاف إ ذلك فقد  انة شاملة  ى. ص م وال  تب أن السفينة قد فقدت مرساتها ال

ة وغرف الطعام   -ج حارة والمطابخ والمخازن الداخل ائن إقامة ال ة: ك ن اإلعاشة والمرافق الصح البناء السك وأما

ه للغا ة  حالة متند لة للسكن أو اإلستخدام. والمرافق الصح  ة وغ قا

ة وأجهزة اإلتصاالت:   -ح ادة واألجهزة المالح انة    غرفة الق ات فحص وص افة األجهزة والمعدات  حاجة إ عمل

اء ع السفينة.  ة أي منها نظرا لعدم وجود مصدر كه ام بتج ة من الق  شاملة ولم تتمكن الخ

عها ال تعمل وغ صالحة لإلستخدام.   -خ حالل وجم ة تغي و ق:  حاجة إ عمل افحة الح  معدات السالمة وم


