 ميىبء طربق التجبري- 1.1

1.1-Tobruk Sea Port

1.1.1 / Basic data

 البيبوبت األسبسية: 1.1.1 

بلع باملنطلة املائية الىاكعة في خليج طبرق الطبيعي بالجشء الضمال
.كم145 الضزقي لليبيا ويبعد عن الحدود الليبية املصزية خىالي
Place the port:

It is located in the natural area of Tobruk Bay in
the north-eastern part of Libya and is about 145/
km away from the Libyan-Egyptian border.
.) 024° 00` ( :  وخط طىل صزكا، ) 32° 04` ( : ًلع بخط عزض صماال

position of the port

مكان الميناء

)Latitude (32°

04`N) , longitude: (024° 00` E).

: موقع الميناء

) و خطي طىل32°
Anchor Area

05.5 `  و32° 03.7 `( : ثلع بين خطي عزض صماال
.) 024° 03`  و024° 02` (: صزكا

Located between latitudes: (32°
and longitude (024°

communications
Channels

02` & 024°

03.7` & 32°

منطقة المخطاف

05.5`) N,

03` ) E.

ًا
. ) ثزدد عالي جدا16 ، 12 ، 9( اللنىات

قنوات االتصال

.  املىاش ي/  الزكاب/  الحاويات/ بضائع العامة

النشاط البحري

VHF (9, 12, 16).

Port Activity

general cargo / container / passenger / livestock.

Capacity Port

ًا
القدرة التشغيمية
. ) مليىن طن سنىيا ثلزيبا1(
لمميناء
approximately (1) million tons per year.
. متر ) اكبر ػاطس لسفينة ًمكن استلبالها7(
الغاطس

Draft

The largest draft of the ship can be received )7m) .

1.1.2: climatic characteristics
T. Range.
25M°
Humidity Range
density of water

State of the Sea

65%
1.025 g / cm 2.

/  اخلصبئص املىبخية: 1.1.2 
° م25 درجة الحزارة
% 65
. 2 سم/ جم1.025

ًا
ًا
.)بىفىرت صتا4~3(  و بـ,)بىفىرت يفا3 ~2( ثلدر بـ
Estimated (2~3) Beaufort in summer, and (3~4) Beaufort in

معدل الزطىبة
الكثافة النسبية
للمياه
خالة البدز

winter.

ًا
)كم28~12(  و, ساعة يفا/ ا)كم9~6(:غ ) وثتراوح سزعتها/الزياح (ش
ًا
، ساعة صتا/
The prevailing wind Wind (N/ W) and speed range: (6~19) km / h , in summer,
and (12 ~ 28) km / h winter.
.  ) مثز0.7~ 0.3( ًتراوح ما بين
Tides:
2

|

is between (0.3~0.7) m.
مكتت شئون املواوئ

الزياح السائدة

: املد واللشر

/ اخلصبئص املالحية: 1.1.3

: املمز املالحي
.) متر في املتىسط15(  متر ) العمم350 (  العزض، ) متر4.250 ( الطىل

1.1.3: Navigation characteristics

Navigation Channel Length (4.250 m), width (350 m) Depth (15 m . on average).
.  ميل بدزي وبعمم كبيير4 امليناء ًتميز بداجش أمىاج طبيعي بطىل
Breakwater

Circle Circulation

The port features a natural wave barrier of 4 nautical miles and a
depth of a kilo
)  متر15  متر والعمم580 ( الكطز:  عند ألار فة النفطية.1
. )  أمتار7  متر والعمم360 ( اللطز:  عند ألار فة البدزية التجارية.2

إلارصاد

The pilot Mandatory for all ships.

Pilot

: مسبحة امليىبء1.1.4 
.2 م265,478 املساخة ألارضية

1.1.4. Space of the port
Land area

265,478m2
2 م734,522

Water area

املساخة املائية

734,522 m2
: األرصفة1.1.5 

1.1.5 Berths
Number of berths

عمم الز يف

طىل الز يف

هىع خدمة الز يف

Depth of berth

Length of
berth
م320
320 m
م600
600m
م800
800m

Type of quay
service
ر يف خدمات
Quay Services
بضائع عامة
General cargo
خاويات
Containers

م4
4m
 م7 - م6
6-7m
م8
8m

(3)
)5(
)4(
|

دائزة املناورة

1- (diameter 580 m & depth 15m) At the oil docks
2- (diameter 360 m depth 7 m) At the commercial marinas
. املزصد إجباري للميع السفن

3

خاجش ألامىاج

مكتت شئون املواوئ

عدد ألار فة
)3(
)5(
)4(

1,720م

اجمالى أطىال
ألار فة
ألار فة التجارية
1,400م
املستخدمة

1,720m

Total Length of berths

1,400m

The commercial berths
used

1.1.6 املخبزن
املستىدعات

1.1.6 Warehouses
طىل× العزض× ارثفاع"م

إجمالية التخشين

Length x Width x Height "m

storage capacity

(2 * )8×30×60

30,000م3

(60*30*8)*2

30,000m3

عدد 2

Number 2

 1.1.7 السبحبت املكشوفة :
ركم الساخة

1
2
3

1.1.7Open Spaces

استخدام الساخة

طىل× العزض

املساخة م2

Use the Space

Length x width

Area m2

السيارات والبضائع العامة
Cars and general cargo
الحاويات
Containers
بضائع خطزة

-

Dangerous goods

4

الساخات الخلفية
Backyards

-

 1.1.8 املعذات

 1.1.8أ :املعذات العبئمة :
النوع

Warehouses

No. arena

 50000م2

50000 m2
 20000م2
20000m2
 2000م2
2000 m2
 20000م2
20000 m2

1

2
3
4
1.1.8 Equipment
1.1.8 A: Tags

العدد
the number

Type

كاطزات إرصاد

3

PILOT TUGS

سورق ربط

2

MOORING BOAT

مكتت شئون املواوئ

|
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 1.1.8 ة :معذات الشحه والتفريغ .

1.1.8 B: Loading and unloading equipment

الزافعات
الالكطات
روافع صىكيه

10

Forklifts

صفاطات خبىب حلم كبير

4

Grain unloading machine

جزارات وملطىرات

2

Tractors and Trailers

1
1

Crane
reach stackers

والتمويه
:
 1.1.9 اإلمذاد
Supply


1.1.9:

املياه العذبة ـ مستلشمات إلاعاصة ـ مىاد ػذائية ـ Freshwater, rations, Foodstuffs, Machine oils, Fuel 
,Garbage received cleaning .
التضؼيلالنظافة .
ـ
سيىت املاكينة ،وكىد

مكتت شئون املواوئ
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