
ٌناء مقترح  البحري طرابلسمشروع تطوٌر م



الوضع الحالى

موقع المٌناء بمدٌنة طرابلس و عالقته بشبكة الطرق الرئٌسٌة



شارع الفاتح

الوضع الحالى

2م 841510المساحة األرضٌة 

2م1860000مسـاحة الحوض الداخلً

2م 3600000مسـاحة الحوض الخارجـً

2م 6301510المسـاحة األجمالٌة للمٌناء



شارع الكورنٌش

المدٌنة القدٌمة

البوابة الرئٌسٌة

البوابة الغربٌة

م 1000طرٌق حالً  

م 1800طرٌق حالً 

ٌة–الوضع الحالى  البوابات و الطرق الداخل



شارع الكورنٌش

المدٌنة القدٌمة

المبانً القائمة

المخازن القائمة

212مخـزن 

50x150مخــزن 

26مخــزن  25مخــزن 
مخزن قطع الغٌار

مخزن التبرٌد

19

20

21
22

23

24

مخازن حظٌرة 

المواشً

مخزن قطع الغٌار

الورشة الرئٌسٌة

المخازن القائمة–الوضع الحالى 



شارع الكورنٌش

المدٌنة القدٌمة

المبانً القائمة

المخازن القائمة

الساحات

1 2
5
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محطات الكهرباء

مضخات الصرف

الساحات–الوضع الحالى 



شارع الكورنٌش

المدٌنة القدٌمة

المبانً القائمة

المخازن القائمة

الساحات

16

محطات الكهرباء

مضخات الصرف

م33

ٌة–الوضع الحالى  األرصفة البحر

م99

م 167.7

م 37.7

م 351

1
5

2
م 

م 8.00منسـوب التعمٌـق 

م 10منسـوب التعمٌـق  

م 12منسـوب التعمٌـق  

أ5
ب5

 23رصٌف 



ٌة توضح الوضع الحاًل لقطة جو



ٌة توضح الوضع الحاًل لقطة جو



شارع الفاتح

كم 4.8الطرٌق األرضً بطول 

كم 3.2الكوبري البحري بطول 

المخطط العام



األسوار الخارجٌة للمٌناء

األسوار الداخلٌة

ساحات الدخول

ساحات الدخول و الخروج

ساحات الخروج

الطرٌق الشرٌانً

الطرق الداخلٌة

االدارة الخارجٌة

2م 48380االدارة الخارجٌة 

االدارة 

الداخلٌة

2م 13160االدارة الداخلٌة 

2م 234100المحطات متعددة األغراض 

2م 348560محطات الحاوٌات 

2م 46790محطات الصب السائل 

2م 35030محطات الغالل 

2م  54260منطقة خدمات 

مكونات المخطط العام

الكوبري المقترح



ساحات الدخول

ساحات الخروج

االدارة الخارجٌة

االدارة 

الداخلٌة

الكوبري المقترح

المخطط العام

األسوار الخارجٌة للمٌناء

األسوار الداخلٌة

ساحات الدخول و الخروج

الطرٌق الشرٌانً

الطرق الداخلٌة

2م 48380االدارة الخارجٌة 

2م 13160االدارة الداخلٌة 

2م 234100المحطات متعددة األغراض 

2م 348560محطات الحاوٌات 

2م 46790محطات الصب السائل 

2م 35030محطات الغالل 

2م  54260منطقة خدمات 



المساحات المقترح ردمها

  2م 90000منطقة البوابات و الساحات باجمالً مساحة 

  2م 45000باجمالً مساحة 14و  10المنطقة بٌن رصٌف 

 246300محطة الحاوٌات الجدٌدة بجوار منطقة الخدمات باجمالً مساحة 

 2م

المٌناء بعد التطوٌرالمٌناء قبل التطوٌر

000 223 5101 841(  2م)المساحة األرضية 

5(2م)مسـاحة الحوض البحري  460 0005 078 700

510 301 5106 301 6(2م)المسـاحة األجمالية للميناء 



األرصفة البحرٌة

م 3346.3األرصفة القائمة باجمالً 

م 640أرصفة مقترح الغائها باجمالً 

م 1230األرصفة المقترحة باجمالً 

األرصفة بعد التطوٌر اجمالً أطوالاألرصفة قبل التطوٌر اجمالً أطوال

م 4576.3م 4029.2

م 8.00منسـوب التعمٌـق 

م 10منسـوب التعمٌـق  

م 12منسـوب التعمٌـق  



المٌدان )قادمة من داخل المدٌنة شاحنة 

الى داخل المنطقة الجمركٌة( الرئٌسً

(  المٌدان الرئٌسً)قادمة من داخل المدٌنة شاحنة 

الى داخل المنطقة الجمركٌة و تم رفضها

نموذج لحركة الشاحنات فى المخطط المقترح للبوابات و الساحات



(  خارج المدٌنة)قادمة من الكوبري الجدٌدشاحنة 

الى داخل المنطقة الجمركٌة

(  خارج المدٌنة)قادمة من الكوبري الجدٌد شاحنة 

الى داخل المنطقة الجمركٌة و تم رفضها

نموذج لحركة الشاحنات فى المخطط المقترح للبوابات و الساحات



نموذج لحركة الشاحنات فى المخطط المقترح للبوابات و الساحات

مغادرة من داخل المٌناء الى خارج شاحنة 

المنطقة الجمركٌة

مغادرة من داخل المٌناء الى خارج شاحنة 

المنطقة الجمركٌة و تم رفضها



ٌناء الطرٌق المقترح للم

شارع الفاتح

كم 3.2الكوبري البحري بطول 

كم 4.8الطرٌق األرضً بطول 

كم 8الطرٌق المقترح بطول 



اقتراح جسر 

لحل مشكلة 

االزدحام 



شارع الفاتح

كم 3.2الكوبري البحري بطول 

كم 4.8الطرٌق األرضً بطول 

كم 8الطرٌق المقترح بطول 

ٌناء الطرٌق المقترح للم



لقطات منظورٌة



لقطات منظورٌة للمشروع



لقطات منظورٌة للمشروع



لقطات منظورٌة للمشروع



لقطات منظورٌة للمشروع



شارع الفاتح

كم 3.2الكوبري البحري بطول 

كم 4.8الطرٌق األرضً بطول 

كم 8الطرٌق المقترح بطول 

ٌناء الطرٌق المقترح للم


