 ) ميىاء طرابلس التجاري1.7 (
)1.7( Tripoli Sea Port

1.7.1 Basic Data

Place the port

Located Tripoli port in the north-west of Libya

.)13°
position of the
port

/  البياوات األساسية1.7.1 
. يلع ميناء طزابلظ في غمال غزب ليبيا
المكان

Latitude (32°

ً
13 `( ) خط ططل غزكا32 °

ً
54`( موقع لمميناء خط عزض غماال

54`N) , longitude: (014° 13` E).

Anchor Area

جلع غمال حاجش ألامطاج الزئيس ي باملنطلت الطاكعت بين
منطقة
،)32°
41.65`( )32°
41.65`( خطي عزض غماال
المخطاف
ً
.)14°
19.45 ` ( )14°
19.45 ` ( خطي ططل غزكا
Basic data Located north of the main wave barrier in the
area between
Latitude north (° 32 `56.65 and ° 32 ` 55.20)
And east longitude (13° 10.6`) and (13° 11.43` (
VHF ) 16 ، 12،10 .8( قنوات االتصال اللنطاث

communications
VHF (8.10 .12. 16).
Channels:

. رصيف نفطي/ مواشي/ صب/  الحاويات/  بضائع العامة/ ركاب

Port Activity

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

ً
. ) مليطن طن ضنطيا جلزيبا5,5(

Capacity Port

approximately)5.5(million tons per year

.  متر ) أكبر غاطظ لضفينت يمكن اضتلبالها11(
Draft

30C ° in summer -14 C° in winter.

The prevailing
wind
2
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الغاطس

1.025 g / cm 2.

معدل الزططبت
. 2 ضم/ جم1.025

ً
ً
.)بطوطرث غتا4~3(  بـ,)بطوطرث صيفا3 ~2( جلدر بـ
State of the Sea

لمميناء

/  اخلصائص املىاخية: 1.7.2 
ً
ً
معدل درجت
 غتا° م14 -  صيفا°م30
الحزارة

% 65
65%

Humidity Range
density of water

القدرة التشغيمية

The largest Draft of ship can be received (11 m).

1.7.2: climatic characteristics
T. Range

النشاط البحري

Estimated (2~3) Beaufort in summer, and (3~4) Beaufort in
winter.
ً
, ضاعت صيفا/ )كم11~16(:غزكيت ) جترا ح ضزعتها/الزياح (غماليت
ً
، ضاعت غتا/ )كم28~12( جترا ح
Wind (N/ E) and speed range: (16~11) km / h , in summer,
and (12 ~ 28) km / h winter.

الكثافة لممياه

حالت البحز

الزياح الطائدة

. )مجز0.4( يترا ح
Tides

is between (0.4) m.
/  اخلصائص املالحية: 1.7.3 

1.7.3: Navigational characteristics

.)متر12(  متر ) العمم250 (  العزض، ) متر4500 ( الططل
Navigation
Channel

املمز املالحي

Length (4500 m), width (250 m) Depth (12 m).
م4700 الحاجش الػمالي الزئيس ي-م1800

Breakwaters

املد اللشر

حاجش ألامطاج

 الحاجش الػزري اللاهطي-2

1-North breakwater 4700 m
2-East breakwater 1800 m
)  متر12  متر العمم500 داخل حطض امليناء ( اللطز

CIRCLE
CIRCULATION

(diameter 500 meters and depth 12m) Inside the basin of the
port
. الطفن

Pilot

دائزة الد ران

إجباري للميع

املزغد

Mandatory for all ships.

1.7.4 Space of the port .

:  مساحة امليىاء1.7.4 
.2م841,510 املطاحت ألارضيت

Floor area 841,510 m2
2م5,460,000

Water area

3
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5,460,000 m2

املطاحت املائيت

1.7.5. Berths

:  األرصفة.1.7 .5 

Number of berths

عمم الزصيف

ططل الزصيف

هطع خدمت الزصيف

Depth of berth

Length of berth

Type of quay service

(2)

 م6.5 ~ 5.5
6.5 ~5.5m
م8 ~7

م300
300 m
م370

رصيف خدماث
Quay Services
رصيف خدماث

عدد ألارصفت
)) 5A -5B( 2(
)1(

) (محطت الزكاب

)1(
)13(
)5(
)5(
)3(
)1(

7 ~ 8m

370m

 م9 ~ 7.5
7.5 ~ 9m
 م12
12 M
م8 ~7
7 ~8m
 م12
12 M
م8
8M
م8 ~7

 م1500
1500 m
 م750
750 m
 م750
750 m
 م200
200m
 م200
200m
 م200

Quay Services
)Passenger station(

بضائع عامت
General cargo
بضائع عامت
General cargo
حا ياث
Containers
الصب
Bulk
الخدماث الفنيت
Technical services
الصب املطال

) 13 (
)5(
( 5(
)3(
)1(
)1(

) (رصيف الػعاب

)1(
)1(
Total Length of
berths:
The commercial
berths used

4
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7 ~8m

200m

Liquids casting

م8 ~7
7 ~8m

 م370
370m

رصيف الزكاب
Passenger berth
م4620

)Reef quay(

4620 m
م3770
3770m

)1(
اجمالى أطوال
: ألارصفة
ألارصفة
التجارية
: املستخدمة

املخازن1.7.6 

1.7.6 Warehouses

Warehouses

إجماليت التخشين

ططل× العزض× ارجفاع"م

Storage Capacity

Length x Width x Height "m

3م302,400

*10 )8×30×126(

302,400 m3

)126×30×8( *10

3م41,617

)8×30×66( +)8×30×108(

41,617m3

)108×30×8( +)66×30×8(

3م60,000

)8×150×50(
(50*150*8)
)8×36×88( *2

Transit stores
)9(

Transit stores
)2(

60,000 m3

Warehouse pier 6

3م50,688

Stores /
workshops

Spare parts stores

مخاسن العبطر
)2(
6 مخشن الزصيف
مخاسن الحظيرة
 رع/ مخاسن

-

مخاسن كطع الغيار

3م454,705

Total cargo
storage capacity

أجمالي ضعت جخشين
البضائع

454.705 m 3

: الساحات املكشوفة1.7.7 

1.7.7Open Spaces
No. arena

مخاسن العبطر
)9(

)88×36×8( *2

50,688m3
3م5,460
5,460m3
3م4,356
4,356m3

Barn stores

املخاسن

2املطاحت م

ططل× العزض

اضتخدام الطاحت

Area m2

Length x width

Use the Space

2م102,436

حا ياث/  ضياراث/بضائع عامت

ركم الطاحت

1

1

102,436m2

General Cargo / Cars / Containers

2م124,252

مطتعملت من كبل صياهت حاجش ألامطاج

102,436m2

2

5
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Used by maintenance breakwater

2

 املعذات1.7.8

1.7.8 Equipment

:  املعذات العائمة: أ1.7.8

1.7.8 A: Tags
العدد
Type
Tugs
linking Boat
Pollution Control Boat
Floating cranes
Pilot Boat




النوع

the
number

7
2
1
2
3

كاطزاث
س رق ربط
س رق مكاوحت التلطث
ر اوع عائمت
س ارق إرغاد

1.7.8 . B. Loading and unloading equipment . ب ـ معذات الشحه والتفريغ1.7.8 
Stomach

العدد

المعدة

20
29
7
7

الكطت حا ياث متنطعت الحمطلت
 طن32  طن ـ3 ر اوع غطكيه حمطلت
رأص جز حا ياث بامللططرة
جزار جز معداث

Lifts with a load of 50 tons

6

 طن60  طن ـ50 ر اوع أرضيت حمطلت

Cranes with a load of 60 tons 100 tons

4

 طن100  طن ـ60 ر اوع أرضيت حمطلت

Hoods of grain capacity 250 600 tons / hour

3

ضاعت/ طن600  ـ250 غفاطاث حبطب كدرة

Hoods of grain capacity of 180 tons / hour

6

 ضاعت/ طن180 غفاطاث حبطب كدرة

Load container assorted load
Forklift trucks with 3 tons load of 32 tons
Head of container haulage with trailer
Tractor traction Equipment

1.7.9 Supplies

 اإلمذاد والتمويه1.7.9 

Freshwater, rations, Foodstuffs, Machine oils, Fuel  املياه العذبت ـ مطتلشماث إلاعاغت ـ مطاد غذائيت ـ
,Garbage received cleaning e
.  كطد التػغيلـ النظاوت، سيطث املاكينت

6
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