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�عتبر مرفأ طرابلس من أهم المرافئ على الحوض الشرقي للبحر األبیض 
المتوسط، حیث �حتل موقعًا استراتیجیًا متمیزًا �صلة وصل بین الشرق اآلسیو� 
لتأمین  البر�  واالتصال  للتواصل  �بیرة  إم�انیات  مع  األورور�ي،  والغرب 
الترانز�ت مع العمق العر�ي والخلیجي، حیث �م�ن للبضائع القادمة من قارتي 
إلى سور�ا واألردن والعراق  تعبر من خالل مرفأ طرابلس  أن  أورو�ا وأمیر�ا 
ودول الخلیج العر�ي دون أن تعترضها أ� مرتفعات جبلیة، هذا �اإلضافة إلى 

قر�ه من قناة السو�س، التي تبعد عنه 300 میل �حر� فقط.

كما أن موقعه الجغرافي الممیز �عطیه میزة تنافسیة إضافیة من حیث أنه 
محمي طبیعیًا من الر�اح العاتیة التي �صد جزء �بیر منها رأس الشقعة الممتد 
منطقة ش�ا  في  والموجود  المرفأ  �لم من حوض   12 �عد  المرفأ على  داخل 
الظروف  جمیع  ظل  في  السنة  مدار  على  للعمل  المرفأ  يؤهل  مما  جنو�ًا، 
�طول  وثانو�  متر   1900 �طول  رئیسي  أمواج،  �اسر�  وللمرفأ  المناخیة. 
1300 متر وهما قادران على حما�ة المرفأ �ش�ل �امل من العواصف والر�اح 

الغر�یة والشمالیة.

كذلك يتمیز مرفأ طرابلس بتطوره وتوسعه الدائم حیث تبلغ مساحته االجمالیة 
المائیة واألرضیة 3 ملیون متر مر�ع وقد تم إنشاء رصیف جديد فیه �طول 
600 متر وعمق 15,2 متر مع منطقة خلفیة �مساحة 650 ألف متر مر�ع 
ومتوقع في المرحلة الالحقة أن �صل طول الرصیف إلى 1200 متر مع ردم 
منطقة خلفیة �مساحة 160 ألف م٢ وتعمیق الحوض إلى 18 متر. �اإلضافة 
مع  مر�ع  متر  ألف   550 مساحة  على  خاصة  إقتصاد�ة  منطقة  إنشاء  إلى 
إم�انیة للتوسع شماًال من خالل القیام بردم مساحة مائیة إضافیة تصل إلى 
طرابلس  مرفأ  وتطو�ر  توسیع  مشروع  إستكمال  ومع  مر�ع.  متر  ألف   750
سی�ون قادرًا على إستقبال من ثالثة إلى أر�عة سفن حاو�ات من الحجم الكبیر 
والتي يتراوح طولها بین 250 و 350 متر، وسفینة �ضائع عامة واحدة من 
الكبیر �صل طولها حتى 250 متر. �اإلضافة إلى وجود 8 أرصفة  الحجم 

إلستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم.

إن مرفأ طرابلس حائز على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001، و�عمل 
للحصول على شهادة نظام اإلدارة البیئیة والصحة والسالمة المهنیة 18001 
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منها: تستفید  التي  العر�یة  والمدن  المتوسط  البحر  موانئ شرق  بین  (كیلومتر)  المسافة 

٣ ٢

خط الترانزيت اإلقليمي الذي يصل مرفأ طرابلس بالداخل العربي واإلقليمي 

الخط الحر�ر الدولي الذ� �عبر عبر مرفأ طرابلس 



المرفأ وصف   .١
المتوسط  للبحر  الشرقي  الحوض  لبنان على  �قع مرفأ طرابلس في منطقة طرابلس، شمال  الموقع:   

خط الطول: 35º"49.5- شرقًا  
خط العرض: 34º"27- شماًال  

األساسیة  البیانات   .٢
3 ساعة صیفًا المنطقة: غر�نیتش +  توقیت   

                         غر�نیتش + 2 ساعة شتاًء
التوقیت الصیفي: يبدأ في آخر يوم أحد من شهر آذار من �ل عام، تتقدم الساعة ساعة  

         واحدة لألمام
        التوقیت الصیفي: ينتهي في آخر يوم أحد من شهر تشر�ن أول من �ل عام، ترجع الساعة 

         ساعة واحدة للخلف

 ISPS توافق المرفأ مع المدونة الدولیة   .٣

التعر�فة: 18835 رقم   

LBKYE :التعر�فة �ود   

الر�اح جنو�ي غر�ي إتجاه  الطقس: أغلب األحیان ��ون   

               (شتاًء ر�اح شمالیة شرقیة تتراوح سرعتها من 10 إلى 70 �لم/ساعة)
�ثافة الماء: 1027 �لغ / لیتر  

موسم األمطار: �متد من شهر أيلول إلى شهر اذار  
مقدار المد والجزر: أقل من 0.5 متر  

طبیعیة خصائص   .٤

�المرفأ خاصة  مقومات   .٥
إجمالي المساحة: 3 ماليین م٢  

1,5 ملیون م٢ المائیة:  المساحة   
المساحة األرضیة: 1,5 ملیون م٢  

٥ ٤

رصيف املرفأ القدمي 

رصيف صيانة السفن 

رصيف صيانة السفن  الطفافات املتطورة

اخملازن العامة 

مركز تعقيم الشاحنات 



(اإلستیعابیة) القصو�  التصمیمیة  الطاقة   .٦
ملیون طن  3 العامة:  للبضائع  القصو�  الحالیة  اإلستیعابیة  الطاقة   

       الطاقة اإلستیعابیة المستقبلیة القصو� للبضائع العامة: 4.5 ملیون طن 
       الطاقة اإلستیعابیة الحالیة القصو� للحاو�ات: 400 ألف حاو�ة

 (TEU) الطاقة اإلستیعابیة المستقبلیة القصو� للحاو�ات: 1.3 ملیون حاو�ة       
       

       حجم البضائع المتداولة (2016): 1,917,341 طن

      أكبر سفینة �م�ن إستقبالها حالیًا: سفینة ذات حمولة DWT 52,500، طول 300 متر
      عدد السفن (2016): 814 سفینة

      ساعات العمل: من الساعة 7 صباحًا حتى 3 �عد الظهر، ونظام عمل إضافي عند الطلب
      لیًال نهارًا على مدار 24 ساعة

٧.    خصائص مالحیة       
     الممرات المالحیة: طول الممر1 میل �حر�، والعرض 237 متر، والعمق 16 متر

     دائرة الدوران: قطر 450 متر وعمق 16 متر
     منطقة اإلقتراب: نصف میل �حر� من الطفافات المتطورة التي تعمل على الطاقة الشمسیة

     اإلرشاد: إجبار� لجمیع السفن 
     القطر: إجبار� لجمیع السفن 

  

البیانات التفصیلیة لألرصفة     .٨  
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*متعدد اإلستخدام: �ضائع عامة، �ضائع الصب الجاف، رورو، خردة، ر�اب وصیانة البواخر.

( خاصة الصب الجاف )

( خاصة البضائع العامة )

اإلستخدام متعدد 
( خاصة سفن رورو )

٧ ٦

       الرافعات واآللیات المستخدمة في محطة الحاو�ات 
         2 رافعات عمالقة: super post panamax ،STS (Ship To Shore) ، �طول 63 متر و�رتفاع 46 متر

RTG (Rubber Tired Gantry) :12 رافعة جسر�ة         

         15 تراكتور

المرفأ  في  المستخدمة  واآللیات  الرافعات   .٩
54 رافعة متحر�ة: حمولة من 300-50 طن  

24 رافعة شو�یة: حمولة 10-5 طن  

15 غفة: لتداول �ضائع الصب الجاف سعة 10-2 طن  

8 جرافات  

75 شاحنة  

          1 قاطرة الرشید 

الجاف  الصب  لتخز�ن ومناولة وتوضیب وتشو�ل �ضائع  معدات   



البضائع تداول  مقومات   .١١

والمخازن الباحات  وعدد  اإلجمالیة  المساحة 

(م٢) اإلجمالیة  المخازنالمساحة  عدد 

القد�م 68,000المرفأ 

152,000
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46 الحرة المنطقة 

80,000*01 الحاو�ات  �احة تخز�ن 

الباحات عدد 

المخازن عدد 
اإلهراءات**

اإلجمالیة السعة 
الحبوب) (من 

    36,000  م٢  

** قید اإلنشاء جاهزة في النصف الثاني من العام 2018.

( سعة 10 االف طن )     120,000 طن 12

400 ألف حاو�ة وسیتم في المرحلة الالحقة الحالیة لمحطة الحاو�ات وتستوعب �حد أقصى  * هي المساحة 

     .(TEU) 302 ألف متر مر�ع وتستوعب �حد أقصى 1,3 ملیون حاو�ة        توسیعها لتصل مساحتها إلى 

(م٢) اإلجمالیة  المساحة 

المساحة: 152 ألف متر مر�ع 

5-1 سنوات بتعرفة:  العاد� من  القطاع الخاص �النظام  إشغال المستودعات والباحات من قبل 

للباحات و25 دوالر للمتر الواحد في السنة للمستودعات 15 دوالر للمتر الواحد في السنه 

نظام األشغال والبناء واإلدارة (BOT) من 25 - 5 سنة بتعرفة: 

8 دوالر للمتر المر�ع الواحد في السنة خالل الخمس سنوات األولى 

الثانیة  10 دوالر للمتر المر�ع الواحد في السنة خالل الخمس سنوات 

الثالثة  12 دوالر للمتر المر�ع الواحد في السنة خالل الخمس سنوات 

14 دوالر للمتر المر�ع الواحد في السنة خالل الخمس سنوات الرا�عة

16 دوالر للمتر المر�ع الواحد في السنة خالل الخمس سنوات الخامسة

السفن  للمسافر�ن ومالحي  البضائع  فیها  تباع  سوق حرة 

الحرة  المنطقة   .١٢

AFIF

ADELADEL

HABIB

٨٩

اإلرشاد معدات   .١٠

الدورالقوةالعددالنوع

HP 380 / 18 KNOTS
HP 320 / 16 KNOTS
HP 56 / 8 KNOTS

30 طن/الساعة - سعة 220 طن
30 طن/الساعة - سعة 110 طن             

العذ�ة �المیاه  السفن  تزو�د 

لإلرشاد زورق

3ماعونة

3

1
1
2
1
1

قاطرة

HP 5600 / 75 BP
HP 4300 / 65 BP
HP 1800 / 24 BP
HP 390 / 12 BP
HP 340 / 10 BP

السفن قطر 



والحراسة األمن 

موا��

المراحیض

 خدمات أخر�

اإلنقاذ عملیات 
الحر�ق وم�افحة 

السالمة خدمة 
التلوث وم�افحة 

وتتضمن واألمن  �الحراسة  وجود شر�ة متخصصة 
24 ساعة يومیًا  40 حارس �عملون على مدار 

المرفأ من مباني، لحما�ة وحراسة �افة أرجاء 
الحرة. والمنطقة  مخازن  ساحات، 

وجود خطة طوارئ وفر�ق طورائ مدرب على عملیات
والم�افحة. اإلنقاذ 

والساحات. والمخازن  المباني  داخل  الحر�ق  إطفائیات  توفر 
.

مو�� اإلدارة والزوار سعة 50 سیارة.
100 شاحنة. الحرة سعة  الترانز�ت والمنطقة  مو�� 

4 مراحیض موزعة داخل المرفأ.

3 �افیتر�ات تغطي مبنى اإلدارة واألرصفة.
مع مستوصف ومصلى.  العمال  لنقا�ة  م�تب 

منذ المهنیة  والسالمة  والصحة  البیئة  قسم  تأسیس 
البیئة 2012، �عمل على تطبیق نظام اإلدارة  العام 

.ISO 14001 & 18001 والصحة والسالمة المهنیة 
المعدات ببعض  وتجهیزه  البحر�ة  العلوم  مختبر  إنشاء 

المیاه.  تلوث  مستو�  لقیاس 
الز�تي. التلوث  م�افحة  أجهزة  توفر 

البیئة والحفا� على  والسالمة  األمن  مقومات   .١٤

١١ ١٠

المرفئیة والتسهیالت  الخدمات   .١٣

والبرامج والخدمات القوانین والمراسیم  �افة  للعمالء اإلطالع على  يتیح  إلكتروني:  موقع   
اإللكتروني:  الموقع  المتاحة، وعنوان  الخدمات  الرسوم و�دالت  الیومیة وتعرفة  السفن   وحر�ة 

      الخدمات اإللكترونیة 

      نظام إلكتروني للحلول المتكاملة وتبادل المعلومات
إلكترونیًا الز�ائن  التجار�ة والمالیة وتسجیل الرسوم والتعر�فات وخدمات  المعلومات  تبادل  �ضمن        

           

:      (Electronic Data Interchange)

www.oept.gov.lb

والتمو�ن اإلمداد 

العذ�ة المیاه 

الكهر�اء

التشغیل وقود 

النظافة

النفا�ات

16 طن في الساعة.  ٨ مآخذ لتزو�د السفن �المیاه �قوة 

المرفأ. محطة وقود داخل 

الناتجة عن األعمال.  النفا�ات  وجود حاو�ات على األرصفة لجمع 

السفن  السفن وفقنفا�ات  النفا�ات ومخلفات  لجمع  وجود شر�ات مرخصة 
السفینة.  و�یل  يتوالها  إجراءات 

ماعونة مع خزان لتزو�د السفن داخل وخارج األحواض �المیاه.

الكهر�ائیة.  الطاقة  على  تعمل  مصابیح 
الشمسیة. الطاقة  �عمل على  ٢٠ مصباح 

عند وللبضائع  للسفن  الكهر�ائیة  الطاقة  على  الحصول  إم�انیة 
بها. المعمول  �التعرفة  الطلب 

التنظیف �أعمال  معنیة  واحدة  التنظیف  �أعمال  شر�تین  قیام 
والطرقات األرصفة  بتنظیف  معنیة  والثانیة  اإلدارة  مباني  داخل 

الحرة. والمنطقة  المرفأ  داخل 
الطرقات.  لتنظیف  شاحنات  توفر 

EDI

محطة وقود داخل املرفأ



١٣ ١٢

أجهزة  مختبر العلوم البحرية 

شاحنة تنظيف الطرقات

مركز تعقيم الشاحنات 

معدات مكافحة التلوث الزيتي



طرابلس  لمرفأ  التوجیهي  المخطط 

١٥ ١٤



المرفأ  أرقام 

00961 كود لبنان: 
رئیس مجلس اإلدارة: 06/220179

مدير المرفأ: 506618 /03  06/220178 
06/601352 التجار�ة:  الدائرة  رئیس 

06/210675 الفنیة:  الدائرة  رئیس 
رئیس الدائرة اإلدار�ة: 06/211775
06/220177 المالیة:  الدائرة  رئیس 

  03/889693 المناولة:  رئیس 
    رئیس العملیات وحر�ة المرفأ: 06/205797  03/260771  

03/208635 الحرة:  المنطقة  رئیس 
  06/601225(153) البیئة والصحة والسالمة:  قسم 

03/569858 رئیس المستودعات : 
      06/600283 المیناء:  رئاسة 

 06/600051 محطة اإلرشاد: 
          06/616839(34) المشتر�ة:  البحر�ة  العملیات  غرفة 

األمن العام: 06/220123
06/600277 الجمارك: 

06/610533 المخابرات: 
    06/215270 محطة الحاو�ات: (1,2,3,4) 

لـبنان  - طرابلس  المیـناء- 
هـاتف: 600413 6 961
فاكـس: 220180 6 961

admin@portdetripoli.com :اإللكتروني البر�د 
www.oept.gov.lb :اإللكتروني الموقع 

١ ١٦١

مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس 

يتمتع مرفأ طرابلس �مزا�ا تنافسیة عظیمة تؤهله ألن ��ون المرفأ المحور� األهم في الحوض الشرقي 
للبحر المتوسط، وأهمیة مرفأ طرابلس تنبع �ش�ل أساسي من �ونه وفقًا لمخططه التوجیهي الحديث 

سی�ون مرفًأ لوجستیًا متطورًا يؤمن �افة خدمات سالسل اإلمداد �أسرع وقت وأقل �لفة.

للخصائص  وم�ثف  موجز  تقد�م عرض  إلى  الكتیب  هذا  من خالل  طرابلس  مرفأ  إدارة  وتتطلع 
ولنشاطاته  والبشر�ة،  واإللكترونیة  واآللیة  التنافسیة  ولمقوماته  للمرفأ  والبیانیة  والجغرافیة  الطبیعیة 
اللوجستیة والمینائیة والبیئیة والصحیة وتوافق أنظمته مع اإلتفاقیات والمعاهدات الصادرة عن المنظمة 

.(IMO) البحر�ة الدولیة

مدير مرفأ طرابلس
الد�تور أحمد تامر


