()2.6ميىبء الزاوية الىـــــفطي
)2.6( Alzzawia oil port

( )2.6.1البيبوبت األسبسية /
مكان الميناء

)2.6.1(Basic Data

ًبعد ميناء الزاوية النفطي بمسافة  50كيلومتر غرب مدًنة طرابلس.
Place the port Zawia oil port is 50 km west of Tripoli.

موقع الميناء

يقع بخط عرض شماال ( `48
42` )E

منطقة املخطاف

 ، ) 32°وخط طول شرقا ( `) 012° 42

48`)N , longitude: (012°

تقع بين خط عرض شماال (` 49
40` ) N

Latitude (32°

 )32°و خط طول شرقا)`40

position of the
port

)012°

Anchor Area Located between latitudes: (32°

40` ) E ,

قنوات الاثصال

القنوات راديو ( )73.27 . 16تردد عالي جداً

النضاط البحري

نفطي

and longitude (012°

communications
( channels VHF ) 16، 27 ،73
Channels

port Activity Oil

القدرة

 295.000طن .

التشغيمية

Capacity Port 295.000 tons .

لمميناء

الغاطس

مت) اكبر غاطس لسفينة ًمكن استقبالها.
( 30ر
The largest draft of the ship can be received )30m) .

Draft
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) اخلصبئص املىبخية2.6.2.( 

2.6.2: climatic characteristics

ً
ً
 صتا° م14-  صيفا° م30
T. Range

Humidity
Range:

30C ° in summer -14 C°in winter.

معدل درجة
الحرارة

% 70

معدل الرطوبة

. 2 سم/ جم1.025

الكثافة النسبية
للمياه

% 70
1.025 g / cm 2.

density of water

ً
ً
.)متر صتا6~4(  و بـ,)متر صيفا3 ~2( ثقدر بـ
State of the Sea

حالة البحر

Estimated (2~3)Meter in summer, and (3~4)Meter in winter.
ً
) صيفا ( صمالية إلى صمالية صرقية ) و(جنوبية إلى جنوبية صرقية

The prevailing wind

الرياح السائدة

.ساعة/ ) كم25 ~ 10( ثراوح سرعتها

ً
.ساعة/ ) كم55 ~ 15 ( صتا ( صمالية إلى صمالية غربية) ثتراوح سرعتها
In summer (north to northeast) and (south to southeast), its
.speed ranges from 10 ~ 25 km / hour
Winter (north to northwest), with a speed of 15 ~ 55 km /
.hour
. )مثر0.5( ًتراوح

Tides:

3

It ranges from (0.5) meters.
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املد واللزر

/ اخلصبئص املالحية:2.6.3 

2.6.3: Navigation

ال ًوجد

املمر املالحي

ال ًوجد

دائرة الدوران

Navigation Channel There is no
CIRCLE
CIRCULATION

There is no
. إجباري للميع السفن وخالل عمليات الشحن

Pilot :

Is mandatory for all vessels during cargo operations

(2.6.4) Shipping Platforms:
Number of berths

: ) مىصبت الشحه2.6.4( 

عمق الرصيف

طول الرصيف

هوع خدمة الرصيف

Depth of berth

Length of berth

Type of quay service

) 4(

)1(

)3(

) 2(

4

املرصد
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عدد ألارصفة

خدمات بحرية وثراكي
القاطرات

) 4(

SPM هظام ال

منصة شحن

) 1 (

 م30

SPM system
SPM هظام ال

Cargo platform
منصة شحن

) 2 (

30M
 م20

SPM system
SPM هظام ال

Cargo platform
منصة شحن

)3(

SPM system

Cargo platform

----- م30
30M

--------

)2.6.5( Equipment and fixtures

: ) املعدات والتجهيزات2.6.5( 

.  بامليناءISPS  ًتم ثطبيق هظام: خدمات ألامن والسالمة- )1(
(1)-Security and safety services: The ISPS system is applied at the port.
.  ًتم ثطبيق خطة الطوارئ الخاصة بامليناء ملكافحة الحرائق البحرية. : و مكافحة الحريق- )2(
)2(-Fire fighting: The port's emergency plan is in place to combat marine fires.
. )  الخدمات الطيبة في الحاالت الطارئة فقط ( عن طريق العيادة الصناعية- )3(
)3(-Only kind services in emergency cases (via the industrial clinic).
. جالث مراس ي بحرية-:  ثجهيزات الناقالت-)4(
)4(-Tanker equipment: - Three marinas .
.  ثختلف من حيث املواصفات والوظائف,  قاطرات6  عدد-)5(
)5(- Number of 6 locomotives, differing in terms of specifications and functions .
.)  ( ورصة عائمة1 عدد صندل صياهة-)6(
)6(-Number of barge maintenance 1 (floating workshop( .
. خاصة بالقاطرات البحرية فقط-:  ورش الصياهة- )7(
)7(-Maintenance workshops: - for marine tugs only .
)2.6.6( Supplies

:) اإلمداد والتمىيه2.6.6( 
ال ًوجد

Supplies There is no

5
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اإلمداد والتموين

