 ) ميىاء سرت التجاري1.4 (
)1.4 (Sirte Sea port

1.4.1 / Basic data

Place the port

/  البياوات األساسية: 1.4.1 
." ًلع ميناء سزث في وسط شمال ليبيا "منطلت خليج سزث
المكان

The port of Sirte is located in the center of northern Libya, the
Sirte Bay area.

.) 016° 38.2` (  ) وخط ىل شزكا31° 13.0` ( ًلع بخط عزض شماال
position of the port

Latitude (31°

13.0`N) , longitude: (016° 38.2` E).

موقع لمميناء

منطقة المخطاف جلع شمال خاجش ألامىاج الزئيس ي باملنطلت الىاكعت داخل دائزة وهميت
 على خط، )31° 15.8`(  ميل بدزي ومزكشها خط عزض شماال2 كطزها
.)16° 40.9`( ىل شزكا
Anchor Area

communications
Channels:

Located north of the main waves barrier region located within the
imaginary circle diameter of 2 nautical miles and its latitude north
(31° 15.8`), along the east line (16° 40.9`).
VHF ) 16 ، 12( اللنىاث

:قنوات االتصال

VHF (12, 16).
. خاوياث/ بضائع العامت: النشاط البحري

Port Activity

Capacity Port
Draft

general cargo / containers.

approximately )750,000( tons per year.
.  متر ) أكبر غا س لسفينت ًمكط استليالها7.5 (

State of the Sea

:الغاطس

25M°
: معدل الز ىبت

65%
2 سم

density of water

: لمميناء

/  اخلصائص املىاخية: 1.4.2 
° م25 : معدل درجت الحزارة

% 65
Humidity Range

القدرة التشغيمية

The largest draft of the ship can be received (7.5 m).

1.4.2: climatic characteristics
Temperature Range

ًا
. ) ط سنىيا جلزييا750,000(

/ جم1.025

1.025 g / cm 2
ًا
ًا
.)بىفىرث شتا5~4(  و بـ,)بىفىرث يفا4~3( جلدر بـ
Estimated (3~4) Beaufort in summer, and (4~5) Beaufort
in winter.

: كثافت النسبيت للمياه

: خالت اليدز

ساعت/) كم38 ~20( الزياح الجنىبيت جلدر بدىالي
The prevailing wind
Tides

South wind estimated at about (20 ~ 38) km / h
.  مط املتر0.4 ال ًتتاوس

الزياح السائدة
: املد والجشر

.Does not exceed 0.4 m

1.4.3: Navigation characteristics
/ اخلصائص املالحية: 1.4.3 
.) متر9.5(  متر ) العمم150 (  العزض، ) متر1500 ( ال ىل
: املمز املالحي
Navigation Channel Length (1500 m), width (150 m) Depth (9.5 m).
متر1150 ىل الحاجش الزئيس ي
 متر235 ىل الحاجش الثانىي
Breakwater
North breakwater 1150 m

خاجش ألامىاج

East breakwater 235 m

. )  أمتار9.5  متر والعمم360 عند ألار فت ( اللطز
Circle Circulation

(diameter 360 m & depth 9.5 m)At the sidewalks.
. املزشد إجياري لجميع السفط

Pilot

:  مساحة امليىاء1.4.4
2 م1,440,000 املساخت ألارضيت

1,440,000 m2
2م260,000

Water area

(1)
)1(
)( ـ ـ ـ

املساخت املائيت

260,000 m2
 ألرصفة1.4.5

1.4.5 Berths
Number of berths

إلارشاد

The pilot Mandatory for all ships.

1.4.4. space of the port
Land area

دائزة املناورة

عمم الز يف

ىل الز يف

نىع خدمت الز يف

Depth of berth

Length of
berth
م150
m150
م300
m300
م500

Type of quay
service
بضائع عامت
General cargo
بضائع عامت
General cargo
الحاوياث

 م8 - م5
5-8m
 م8 - م5
5-8m
)(جدت التنفيذ

عدد ألار فت
)1(
)1(
)( ـ ـ ـ

)Under implementation(
)(جدت التنفيذ
)Under implementation(

)( ـ ـ ـ
Total Length of berths

m500
م340
m340

Containers
الصب
Bulk
م600

)( ـ ـ ـ

اجمالى أ ىال
: ألار فت
ألار فت التتاريت
م600
: املستخدمة

600m

The commercial berths
600m
used:

 املخازن1.4.6

1.4.6 Warehouses
ىل× العزض× ارجفاع"م

إجماليت التخشيط
storage capacity

Warehouses

املستىدعاث

Length x Width x Height "m

)(جدت التنفيذ
)Under implementation(
 املخازن1.4.7

1.4.7 . Open space
2املساخت م

Open Spaces

Area m2

2 م30,000

30,000 m2
2 م400,000

1

2

400,000 m2

ىل× العزض
Length x width

استخدام الساخت

السياراث واليضائع العامت
Cars and general cargo
الحاوياث
Containers
)(جدت التنفيذ
)Under implementation(

-

-

1
2

 املعذات1.4.8

1.4.8 Equipment

:  ملعذات العائمة: أ1.4.8

1.4.8.B: Tags
العدد
Type

ركم الساخت

Use the Space

النوع

the number

PILOT TUGS

1

كا زاث إرشاد

MOORING BOAT

-

سورق ربط

1.4.8 B: Loading and unloading equipment

. معذات الشحه والتفريغ:  ب1.4.8

-

الرافعت
الالكطاث
روافع شىكيه

Grain unloading machine

-

شفا اث خيىب حجم كيير

Tractors and Trailers

-

جزاراث وملطىراث

Cranes
reach stackers
Forklifts

1.4.5 Supplies

: اإلمذاد والتمويه:1.4.5

Freshwater. Rations. Foodstuffs. Machine oils.  املياه العذبت ـ مستلشماث إلاعاشت ـ مىاد غذائيت ـ
.Garbage received cleaning
. وكىد ـ النظافت، سيىث املاكينت



