)ميىبء مليته الىـــــفطي2.6(
)2.6(Mellita oil port

)2.6.1(Basic Data
/

) البيبوبت األسبسية2.6.1(

 ميل بحري50 يقع ميناء مليتو النفطي على الساحل الغربي لليبيا ويبعد حوالي

 خريطة،  أميال بحرية شرق ميناء زواره8 غرب العاصمة طرابلس وحوالي

.( 3403 مالحية رقم

Place the port Mellitah oil port is located on the western coast of Libya and is

about 50 nautical miles west of Tripoli and about 8 nautical miles
east of the port of Zuwara, Navigational (Admiralty Chart 3403).

مكان الميناء

موقع الميناء

يقع بخط عرض شماال (` ، )32° 54.518وخط طول شرقا (`) 12° 15.384

Latitude (32° 54.518`)N , longitude: (12° 15.384` )E
منطقة املخطاف

تقع بين خط عرض شماال (`  )32 ° 55.5و خط طول شرقا(`(012° 14.8

It is located between north latitude (32 ° 55.5`) and east longitude
(`(012 ° 14.8
قنىات الاثصال

position of the port

Anchor Area

قنىات الراديى CH 16و .CH 72
communications Radio channels CH 16 and CH 72.
Channels

النشاط البحري

النفط الخام /المكثفات النفطية /الغاز المسال ( بيوتان وبروبان ) /الكبريت
الصلب

port Activity Crude Oil/ Oil condensate/ Liquefied gas (butane and
propane /Solid sulfur

القدرة التشغيلية
للميناء

تقدر بحوالي  307500طن متري .
It is estimated at 307,500 metric tons.

الغاطس

Port Capacity

15م البر غاطس لسفينة يمنن استقبالها بالنسبة لنقطة الرباط( (SPM1
17م البر غاطس لسفينة يمنن استقبالها بالنسبة لنقطة الرباط( (SPM2
10م البر غاطس لسفينة يمنن استقبالها بالنسبة الرريي البحري.
SPM1 – 15.0 M MAX.
SPM2 – 17.0 M MAX.
JETTY BERTHS – 10.0 M MAX.

Draft
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) اخلصبئص املىبخية2.6.2( 

2.6.2: climatic characteristics

درجات حرارة سواحل حوض البحر المتوسط
T. Range

Humidity Range

density of water

State of the Sea
The prevailing wind

Mediterranean Climate

%70 إلى% 30 من

معدل الرطىبة

. 2 سم/ جم1.025

النثافة النسبية
للمياه

to 70% %30

1.025 g / cm 2.

قليل االضطراب في الغالب
شتاء في األغلب
ً شمالي شرقي صيفاً وشمالي غربي
NE during summer time & NW during winter time.

ممر مالحي إلى الحوض الداخلي للقاطرات
Navigation Channels east and west of the berth
Navigational corridor to the inner basin of locomotives
حاجس أمىاج حىل الحىض الداخلي للقاطرات فقط
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املمر املالحي

حاجس ألامىاج

There are Breakwaters only for Tugboats Harbor.
. إجباري للميع السفن وخالل عمليات الشحن

Pilot

املد واللسر

 اخلصبئص املالحية:2.6.3 
ممرات مالحية شرق وغرب الرصيف البحري

Breakwater

الرياح السائدة

0,40 M – 0,55 M.

2.6.3: Navigation/

Navigation Channel

حالة البحر

perturbation Slight

 متر0.55  متر إلى0.4 من
Tides

معدل درجة
الحرارة

Is mandatory for all vessels during cargo operations

املرشد

(2.6.4) Shipping Platforms:

: ) مىصبت الشحه2.6.4(

عمق الرريي

طىل الرريي

نىع خدمة الرريي

Depth of berth

Length of berth

Type of quay service

عدد ألاررفة

1

 متر25
25 M

بحر مفتوح
OPEN SEA

SPM

1

1

متر30
30 M

بحر مفتوح
OPEN SEA

SPM

2

 متر13
13 M

بحر مفتوح
OPEN SEA

رصيف بحري
JETTY

2

1

 متر13
13 M

بحر مفتوح
OPEN SEA

رصيف بحري
JETTY

1

Number of
berths

)5.62.)Equipment and supplies
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) املعدات والتجهيزات2.6.5( 

.) متىفرة لدي الشرلة الخدمية املشغلة للميناء (شركة مليته للنفط والغاز:)خدمات ألامن والسالمة1(
Security and safety services: Available at the service company operating the port (Mellitah Oil and Gas
.Company)
.)ثقىم بها (شرلة مليته للنفط والغاز:)الخدمات الطيبة و مهافحة الحريق2(
)2( Kind services and fire fighting: provided by (Mellitah Oil and Gas Company)
.) ثقىم به شرلة(شرلة مليته للنفط والغاز:) نقاا البحري3(
)3(Maritime rescue: carried out by (Mellitah Oil and Gas Company
)2.1.6 ( Supplies :) اإلمداد والتمىيه2.1.6(

Supplies
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: متىفرة لدي الشرمات الخدمية املشغلة للميناء الخدمات التالية
Available The service companies operating the port have the
following services:
. يىجد خسانات لتجميع مياه الصبىرة:) مياه الصبىرة1(
(1)Ballast water: There are tanks to collect the ballast water
capacity.
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اإلمداد والتموين

 ثىجد شرلة مختصة مرخص لها بمساولة النشاط ومعتمدة: ) القمامة2(
.من إدارة امليناء
(2)Garbage: There is a competent company licensed to practice the
activity and approved by the port administration.
ثىجد شركة مختصة مرخص لها بمساولة النشاط:) مستلسمات عاشة3(
.  ويتم ثىفيرها عن طريق الىليل املالحي، ومعتمدة من إدارة امليناء
(3) subsistence requirements : There is a competent company
licensed to practice activity and approved by the port management
, and is provided by the shipping agent
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