 ميىاء بىغازيالتجاري-)1.3(
)1.3(Benghazi sea Port

1.1.1 / Basic data

 البياوات األساسية1.1.1:

يقع ميناء ننااز شر ليبيا ين به جزيشة جولياها واس شيدز خشبيش
ا
. ميًلإلىالنشبمنمدينتشوشتالصاحليت135 /  كم217.5 على بعد
The eastern port of Benghazi lies between the Julianna
Place the port: peninsula and Ras Sidi Kharbish , 217.5 km / 135
miles west of the coastal city of Sousse

مكان الميناء

) 020° 03` (  خط طول شقا، ) 32° 06` ( يقع خط عشض ماال
position of the port Latitude (32°

06`)N , longitude: (020°

: موقع الميناء

03` )E

) خطز طول32 ° 11 ` 32° 07 `( : منطقت املخطاف جقع ين خطز عشض ماال
.م قاعها وملي50  ) بعمق019° 59.2` 019° 56` (: شقا
Anchor Area

communications
Channels:

Located between latitudes: (32° 07` & 32° 11 `) N
and longitude (019° 56`& 019° 59.2` ) E.
And Water depth -40 m - sandy bottom
ا
. ) جشرر عااي جدا16 ، 12 .10، 8( القنواث
VHF (8.10. 12. 16).
. رصيف نفطي/ مواشي/ صب/ الركاب/  الحاويات/ بضائع العامة

port Activity

ا
. ) مليون طن شنويا جقشيبا4(
approximately(4) million tons per year .

. متر ) اكبر غاطض لصفينت يمكن اشتقبالها11(

Humidity
Range:
density of water

القدرة التشغيمية
:لمميناء
الغاطس

The largest draft of the ship can be received )11m) .

1.1.2: climatic characteristics
T. Range

:اللناا الببشز

General Cargo / Containers / Passengers / Molding /
.Livestock / Oil Quay

CapacityPort

Draft

قنواث الاجصال

27C ° in summer -10 C°in winter.
65%
1.025 g / cm 2.

/  اخلصائص املىاخية:1.1.2 
ا
ا
 تا° م10-  صيفا° م27
معدل روجت
: الحشاوة
% 65
. 2 شم/ جم1.025

ا
ا
.) وفووث تا4~3(  ـ,) وفووث صيفا3 ~2( جقدو ـ
State of the Sea Estimated (2~3) Beaufort in summer, and (3~4) Beaufort in
winter.

: معدل الشطوبت
الكثافت اللصبيت
:للمياه
:حالت الببش

الشياح الصائدة :

املد اللزو :

ا
الشياح ( ماليت /شقيت ) جترا ح ششعتها9~6(:ا)كم /شاعت صيفا ,
ا
(غشبيت)جترا ح ()28~12كم /شاعت تا،
The prevailing wind Wind (N/E) and speed range: (6~19) km / h , in summer,
and(N/W) (12 ~ 28) km / h winter.
يترا ح ما ين ()05~ 0.3مجش .
is between (0.3~0.5) m.

 :1.1.3 اخلصائص املالحية/
املمش املًلحي :

Tides:

1.1.3: Navigation

الطول ( 1500متر )  ،العشض (  150متر ) العمق ( 13.5متر).
Navigation Channel Length (1500 m), width (150 m) Depth (13.5m).

حاجز ألامواج

-1الحاجز النمااي الشئيس ي2800م
 -2الحاجز النشري الثاهوز

2070م
1- North breakwater 2800 m

Breakwater

2-East breakwater 2070 m
رائشة الد وان :

راخل حوض امليناء ( القطش  360متر العمق  13متر )
(diameter 200 meters and depth 13m )Inside the basin of the port

املرشد :

CIRCLE
CIRCULATION:

إجباوز للميع الصفن .

Mandatory for all ships.
 1مساحة امليىاء :

Pilot :

1: space of the Port
.

املصاحت ألاوضيت  2,713,176م.2
Land area 2,713,176m2
املصاحت املائيت

 1,686,824م2
1,686,824 m2

Water area

: األرصفة2 

2. Berths
Number of berths

عمق الشصيف

طول الشصيف

هوع خدمت الشصيف

Depth of berth

Length of
berth

Type of quay
service

م6
6m
م8
8m
م8
8m

م160
160 m
م805
805 m
م170
170m

(2)
)5(
)1(
Total Length of berths:

وصيف خدماث
Quay Services
ضائع عامت
General cargo
صب
Bulk
م1,135

1,135 m
م975

The commercial berths
used

975m

warehouses

إجماليت التخزين

طول× العشض× اوجفاع"م

Storage Capacity

Length x Width x Height
"m

3م40,000

2 * )8×20×80(

40,000m3

(80*20*8)*2

Number 2

1. Open Spaces
:
طول× العشض

اشتخدام الصاحت

Area m2

Length x width

Use the Space

4

8,500 m2
2 م7,500
7,500m2
2 م15,500
15,500 m2
2 م8,500
8,500 m2

5

2 م180,000
180,000 m2

2
3

: الساحات املكشوفة

2املصاحت م
2م8,500

1

)2(
)5(
)1(
اجمالى أطوال
: ألارصفة
ألارصفة التجارية
: املستخدمة

:  املخازن

3warehouses

No. area

عدر ألاوصفت

74 X115
20 X375
75 X200

-

املخاان

3 عدد

1
وقم الصاحت

ضائع عامت
General cargo
ضائع عامت
General cargo
ضائع عامت
General cargo
صب
bulk

1

الصاحاث الخلفيت
Backyards

5

2
3
4

:  املعذات العائمة.أ

A: TAGS

Type
Tugs
mooring Boat
Floating cranes

العدد
the
number

5

قاطشاث

1
1

ا ور وبط
و افع عائمت

B. Loading and unloading equipment.
cranes
reach stackers

النوع

7
14

Forklifts

19

Grain unloading machine

11

Tractors and Trailers

9

. بـ معذات الشحه والتفريغ
الوافعت
و افع القطت
و افع وكيه
فاطاث حبوب حلم كبير
جشاواث مقطوواث

2.1.4 Supplies
:
 اإلمذاد والتمويه2.1.4 
Freshwater.Rations. Foodstuffs. Machine oils, fuel .  املياه العذ ت ـ مصتلزماث إلاعا ت ـ موار غذائيت ـ
Garbage received and cleaning
.  النظافت.  قور، ايوث املاكينت



