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مربع كم 1,759,541 المساحة

طرابلس العاصمة

1951ديسمبر 24 االستقالل

6,400,000 عدد السكان

2% نسبة نمو السكان

%(32)سنة 1-14

%(63)سنة 15-64

%(5)سنة 65فوق 

العمريةالشرائح

(رجال)سنة 75

(نساء)سنة 77

العمرمتوسط

أمريكيمليار دوالر85

(2009)

الناتج المحلي اإلجمالي

ليبيا



الكميةالموضوع

مليار برميل41.5(تقديرات2007)احتياطي النفط المؤكد 

مليون برميل في اليوم1.8معدل إنتاج النفط

نتاج إل  لاللة ماليين برميل يوميا  اإلزيادة جاري العمل ل

برميل في اليوم284000(تقديرات2006)استهالك النفط 

مليون برميل في اليوم1,525(تقديرات2006)صافي النفط المصدر 

مليون برميل في اليوم0.378(تقديرات2006)قدرة تكرير النفط 

متر مكعب1,419,000,000,000(2008)احتياطي الغاز المؤكد 

3الف م399(تقديرات2006)معدل إنتاج الغاز الطبيعي 

3ألف م206(تقديرات2006)استهالك الغاز الطبيعي 

من عائدات ليبيا من النقد األجنبي% 94يشكل النفط نحو 

المتجددة وخصوصا  الطاقة الشمسية وطاقة الرياحتمتلك ليبيا إمكانيات هائلة من مصادر الطاقات

الموارد الطبيعية



ة في تطور توليد الطاقة الكهربائي

(2010-2000)الفترة ليبيا خالل 

للشركة العامة للكهرباء2010التقرير السنوي لسنة : المصدر
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ميجاوات6300القدرات المركبة إجماليمحطة14محطات التوليد الرئيسية 

ميجاوات5760األقص  الحملوات ساعةقيقا32.55المنتجة الطاقة

س. و.ك4651معدل استهالك الفرد من الطاقة الكهربائية      %99الكهربائية                           التغطية

العامة للكهرباءالشبكة%8النمو السنوي                             معد

كم13,706-ف .ك220خطوط 

كم2,422-ف .ك400خطوط 

ساعةقيقاوات152المصدرة                            الطاقةوات ساعة قيقا70الكهربائية المستوردة  الطاقة 

قطاع الكهرباء



32,558 GWh

5,951 GWh13,104 GWh

13,503 GWh

8,000,000 

tCO2

7,000,000 

tCO2

13,000,000 

tCO2

(   2010)توليد الطاقة الكهربائية في ليبيا حسب نوع الوقود 

%19ثقيلوقود 

%41وقود خفيف 

%40غاز طبيعي 

لشركة العامة للكهرباء2010التقرير السنوي لسنة : المصدر



(2010)القطاع استهالك الطاقة الكهربائية في ليبيا حسب 

الشركة العامة للكهرباء2010التقرير السنوي لسنة : المصدر
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%30مياه 
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18%
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طرابلس 

%33

الجبل الغربي

% 20
الجبل األخضر

% 6

المنطقة الوسط 

والمنطقة 

الجنوبية 

17%الشرقية

ية المنطقة الجنوب

9%الغربية 

2000-2007نسبة استهالك الطاقة الكهربائية حسب المناطق 



(2010(منحني األحمال الشهرية لسنة 

لشركة العامة للكهرباء2010التقرير السنوي لسنة : المصدر

MW



THE EXISTING POWER PLANTS 
7966 MW

Combined cycle

Gas station

Steam station



UNDER CONSTRUCTION , AND COMMISSIONING
POWER PLANTS 3940 MW

Combined cycle

Gas station

Steam station



PROPOSED POWER PLANTS 6900 MW

PROPOSED POWER 
PLANT

Combined cycle

Gas station

Steam station



89 KM

Lines in Operation

Lines Under Construction

Al-Beida

Benghazi North

Hoon

Misurata

Bani Walid

Ghdames

Al-Rowais

Tubrok

Sabha

Abu-Arqub

Al-Tabbah

GMMR

Al-Khoms

Ejdabia
Ras Lanuf

Sirte

Benghazi 
West

A
lg

er
ia

Eg
yp

t

Bir Al-Usta Milad

Zawia

Al-Sarir

Al-
Gwarsha Benghazi 

South

Tripoli South

Sidi Bannur
Tu

n
is

ia Bumba Gulf 

Surman south

Millitah
Tripoli west

Lines Contracted and Under Contracted

Extra-high voltage (400kv) network

Substations in Operation (14)

Substations Under Construction (8)

Substations Under Contracted (7)
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Interconnection with Neighboring Countries



الصادرم2007لسنة(426)رقمبالقرارالمتجددةللطاقاتالتنفيذيالجهازتأسيستم

:أهمهاالمهاممنبجملةللقياموذلك(سابقا  )العامةالشعبيةاللجنةعن

دراساتبوالقيامليبيامناطقبكافةالمتجددةالطاقاتلمصادرشاملوتخريطحصرإجراء

.والمستقبليةالحاليةالسوقتحديد

صناعاتالودعمتشجيعوتنفيذهاعليواإلشرافالمتجددةالطاقاتمشروعاتعليالتعاقد

.المتجددةالطاقاتباستغاللالمرتبطة

اتالطاقمنظوماتمساهمةتحديدشأنهامنالتيالعلميةوالبرامجالخططتنفيذووضع

.الوطنيةالطاقوياإلمدادمنظومةفيالمتجددة

الطاقةبكفاءةالمتعلقةالبرامجوالخططتنفيذووضع.

المتجددةالطاقاتاستخداموتسهيللدعمالالزمةواللوائحالتشريعاتاقتراح.

المتجددةالطاقاتمجالفيالقدراتوبناءبالتدريبالخاصةوالبرامجالخططوضع.

الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
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الرسالة

15

نياتلالمكاطبقاالمتجددةالطاقاتمصادرتطويع

هذهجابإدمالكفيلةوالطرقالسبلووضعالمتاحة

.لليبياالطاقيالخليطضمنالمصادر



الرؤية

16

الهاوأعمبإنجازاتهارائدةمؤسسةنصبحأنرؤيتنا

اإلجتماعيةالتنميةبرامجانجاحفيوتساهم

للطاقاتاألمثلاإلستغاللخاللمنواالقتصادية

المتجددة



القيم الجوهرية

قيم الموظفين القيم المؤسسية

التدددددددددريب المسددددددددتمر لتحسددددددددين ا داء •

.واالطالع على التطورات العالمية 

.موارد بشرية مؤهلة•

العمل بروح الفريق•

والتعدددددداون لتحقيددددددق للجهدددددداز اإلنتمدددددداء •

.األهداف

.ةالوطنياألهدافتحقيقالمساهمة في •
ت المسدداهمة فددي تخفدديا إنبعددا  الغددازا•

.الضارة بالبيئة

حدد  العمددل الكفددؤ المبنددي علددى نتددائج الب•

.العلمي وإدارة المعرفة

.التطوير والتحسين المستمر•
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هيكلية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

18

مكتب كفاءة الطاقة

دارةاإلمجلس 

مكتب رئيس مجلس إدارة الجهاز

رالتدريب والتطوي" مكتب بناء القدرات

االتفاقيات التعاون الفني ومكتب

مكتب العقود والشؤون القانونية

إدارة التخطيط والدراسات

مكتب تخطيط ودراسات الطاقة الشمسية

مكتب تخطيط ودراسات طاقة الرياح

مكتب الحصر والتخريط

الشئون المالية و الميزانيةإدارة

الميزانيةمكتب 

الحساباتمكتب 

إدارة المشروعات

مكتب مشروعات الخاليا الشمسية

مكتب مشروعات الرياح

مكتب التحويل الحراري

مكتب المراجعة الداخلية

مكتب دراسات السوق و تطوير التصنيع 

المحلي

الخدمات المساندةمكتب 



:اإلمكانيات 

طاقة الرياح:أوال  

ت/متر

السنوي طالمتوس

لسرعــــــات 

ا الريــــاح في ليبي

يتراوح مـــا بين   

(ث/متر 5-10)



ساعة في السنة؛3200متوسط ساعات السطوع الشمسي والي ▪

كيلوووات سواعة علوى المتور المربوع  فوي 7يصل المتوسط السنوي لإلشعاع الشمسي إلى ▪

.اليوم

ي االشعاع الكلي علي السطح األفق-الشمسية مصادر الطاقة : ثانيا  



:المتجددةالمؤسسات الحكومية العاملة في مجال الطاقات 

تاريخ التأسيس أسم المؤسسة

1978 مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية

2007 الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

2011 وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة

:االهداف االستراتيجية الكمية لمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني

زيج وضع الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة أهدافاً طموحة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في م

:التاليالطاقة الوطني و ذلك كنساب من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة و ذلك وفقاً للوارد في الجدول

الزمن المستهدف نسبة المساهمة مصدر الطاقة المتجددة

2015العام  من الطاقة الكهربائية المنتجة% 3 طاقة رياح+ شمسية طاقة 

2020العام  من الطاقة الكهربائية المنتجة% 7 طاقة رياح+ شمسية طاقة 

2025العام  من الطاقة الكهربائية المنتجة% 10 طاقة رياح+ شمسية طاقة 



اإلستراتيجية المقترحة لتطوير الطاقات المتجددة 

(  2025-2013)خالل الفترة 

المصادر التقليدية

طاقة الرياح

مركزات شمسية

خاليا شمسية

تسخين شمسي

مســاهمة الطــاقات المتجــــددة % 202510العام 

مســاهمة الطاقات المتجددة % 20207العام

مساهمة الطاقات المتجددة % 20153العام

مساهمة الطاقات المتجددة% 20120العام 
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( 2025-2013)اإلستراتيجية المقترحة لتطوير الطاقات المتجددة خالل الفترة 

مساهمة الطاقات المتجددة7 %

وات رياح.م 600

وات مركزات شمسية. م150

وات خاليا ضوئية. م300

وات تسخين مياه . م250

2015

2020

2025

مساهمة الطاقات المتجددة% 3

وات رياح.م260
وات مركزات شمسية. م25
وات خاليا ضوئية. م85
وات تسخين مياه .م60

مساهمة الطاقات المتجددة% 10

وات رياح.م1000
وات مركزات شمسية. م400
وات خاليا ضوئية. م800
وات تسخين مياه . م450

23
النسب المئوية المبينة تمثل مقدار مساهمة الطاقة المنتجة بالطاقات المتجددة : مالحظة

.من اجمالي الطاقة الكهربائية للمنظومة الوطنية



داالمدامنظومةفيالمتجددةالطاقاتمصادرمنالمنتجةالطاقةمساهمةرفع•

(2025)%10،(2020)%7،(2015)%3حدودالىالوطنيةالطاقوي

.المنتجةالكهربائيةالطاقةاجماليمن

.الكهربائيةبالطاقةالتزودمصادروتنويعضمان•

.الوطنياالقتصاددعمفيالمساهمة•

منتجةالمنالكهربائيةللطاقةالمصدرةالدولمنليبياتصبحأنعلىالعمل•

.المتجددةالطاقاتمصادر

.يةالوطنالقدراتوبناءالتقنيةوتوطينالخبرةواكتسابالمعرفةنقل•

24

:المخططأهداف واستراتيجيات 



يةالشمسالطاقةخصوصاهامةبمستوياتالمتجددةالطاقاتمصادرتوفر•

.الرياحوطاقة

نحوجاهواالتالعالميالمستوىعلىالمتجددةالطاقاتتقنياتونضوجتطور•

.التقليديةللمصادرومنافستهااسعارهاانخفاض

.لعالمياالمستوىعلىتطبيقاتهابمختلفالشمسيةالخاليااستخدامنجاح•

تثمرينالمسمعاالستثمارالمشتركباسلوبالمشروعاتبعاتمويلامكانية•

.واألجانبالمحليين

25

:المخططأسس إعداد 



التحديات التي تواجه الطاقات المتجددة في ليبيا

26

بناء القدرات ونشر الوعي

عاتالسياسات والتشري

طرق التمويل

يةالبنية التحت

انةوالصيالتشغيل



2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

دة
جد
مت
ال
ة 
اق
ط
ال
ة 
هم
سا
م

التطور الزمني لخطة عمل الجهاز

األول المرحلة

27

2050      .  .  .  .  .  .  . . . .  .2025   .  .  .  .  .  .20152013

المرحلة الثانية الثالثةالمرحلة 



2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

دة
جد
مت
 ال
قة
طا
 ال
مة
ه
سا
م

التدريب

وبناء القدرات

نشر الوعي 

العلمي والتقني

اإلستفاذة من تجارب

الدول المجاورة

إستحداث إطار 

تشريعي-قانوني 
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2050      .  .  .  .  .  .  . . . .  .2025   .  .  .  .  .  .20152013

اديةتنفيذ مشاريع ري

التطور الزمني لخطة عمل الجهاز



2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

دة
جد
مت
 ال
قة
طا
 ال
مة
اه
س
م

التدريب

وبناء القدرات

نشر الوعي 

العلمي والتقني

اإلستفاذة من تجارب

الدول المجاورة

إستحداث إطار 

تشريعي-قانوني 
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2050      .  .  .  .  .  .  . . . .  .2025   .  .  .  .  .  .20152013

اديةتنفيذ مشاريع ري

دخول القطاع

الخاص

تكوين السوق

التطور الزمني لخطة عمل الجهاز



2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

دة
جد
مت
 ال
قة
طا
 ال
مة
ه
سا
م

التدريب

وبناء القدرات

نشر الوعي 

العلمي والتقني

اإلستفاذة من تجارب

الدول المجاورة

إستحداث إطار 

تشريعي-قانوني 
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2050      .  .  .  .  .  .  . . . .  .2025   .  .  .  .  .  .20152013

اديةتنفيذ مشاريع ري

دخول القطاع

الخاص

تكوين السوق

لى نشر وإستخدام التقنيات ع

نطاق واسع

التطور الزمني لخطة عمل الجهاز



2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

دة
جد
مت
 ال
قة
طا
 ال
مة
اه
س
م
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2050      .  .  .  .  .  .  . . . .  .2025   .  .  .  .  .  .20152013

قصيرة المدىطويلة المدى متوسطة المدى

التطور الزمني لخطة عمل الجهاز



:فيما يخص المخطط طويل المدى

زمنيةةلفترللمستقبلإستقراءالمدىطويلةمخططاتوضعيتطلب•

ضعهاويصعبإفتراضاتعلىمبنيةسنةعشرينعنتزيدقدطويلة

الطاقاتلتطبيقاتالمحليةالتجربةلمحدوديةنظراً الحاضرالوقتفي

.ليبيافيالمتجددة

قتالوفيالمخططهذامن(المدىطويلة)الثالثةالمرحلةإستبعادتم•

المخططومؤشراتبنتائجإسترشاداً إعدادهايتمأنعلىالحاضر،

.المدىقصير
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(:2015–2013) مشروعات المخطط قصير المدى :أوال  

ضدوج مشروعات تعتبر رياديدة وسدعاتها محددودة وتقنياتهدا بلغـدـت مراحدل متقدمدة مدن الن

واستثماراتها  ال تشكل عبء كبير على الميزانية العامة خالل هذه الفترة

ة وتدوطين ضرورة قيام الدولة باالستثمار في هذا القطاع االسدتراتيجي بهددف نقدل المعرفد

التقنية وبناء الكوادر الوطنية واختبار التكنولوجيا في البيئة المحلية

يذ بعضها،  بعا هذه المشروعات تم االلتزام بها من حي  توقيع عقودها والمباشرة في تنف

والبعا األخر في مراحل مختلفة من  إتمام إجراءات الترسية والتعاقد   

ن معظدم مشدروعات الخطددة قصديرة المدددي تمدول مدن ميزانيددة الدولدة نظددرا لغيداب القددواني

والتشريعات المنظمة لالستثمار في هذا القطاع

:تتسم مشروعات المخطط قصير المدي باالتي
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اسلوب التمويل

سعة 

المشروع

(وات.م) 

اسم المشروع

السعة 

االجمالية 

(وات.م)

المجال

ميزانية الدولة 60 مزرعة رياح درنة 

260 ميزانية الدولةمشروعات طاقة الرياح  80 Iمزرعة رياح المقرون 

االستثمار 120 IIمزرعة رياح المقرون 

ميزانية الدولة 14 محطة الجفرة

85 مشروعات الخاليا الشمسية 

ميزانية الدولة 15 محطة سبها

االستثمار 50 محطة جنوب الجبل االخضر

ميزانية الدولة 3 منظومات اسطح المنازل

ميزانية الدولة 2 كهربة المناطق الريفية

ميزانية الدولة 25 محطة جنوب سبها 25
مشروعات المركزات 

الشمسية

ميزانية الدولة 60 مختلف المناطق 60
مشروعات السخانات 

الشمسية 34

(:2015–2013) مشروعات المخطط قصير المدى 



(2015–2013)البرنامج الزمني للمشاريع المقترحة في المخطط قصير المدى 

35



الميزانية المقترحة لتنفيذ المخطط                                                 

(2015–2013) قصير المدى 



مشروعات طاقة الرياح▪

الموقف التنفيذي 

التدفقات النقدية  

(ل. بالمليون  د)

التكلفة 

يةالتقدير

بالمليون  

ل. د
إسم المشروع

2
0

1
5

2
0

1
4

2
0

1
3

المشروع تنفيذمتوقف▪

كوووووووان2012بنهايوووووووة العوووووووام ▪

اجموووووالي الووووودفعات المصوووووروفة 

.مليون دينار ليبي80حوالي

30 70 180
رياح درنةمزرعة

(  ميجاوات60)

إتمامإجراءاتتحت▪

المحاسبةديوانمنةقالمصاد
2 2 4

رياح درنةاإلشراف على مزرعة

(ميجاوات60)

مستنداتإعدادفيالبدء▪

مععطاءفيوطرحهالمشروع

يتملم...2013العامبداية

80 80 40 200
المقرون المرحلة رياح مزرعة

(ميجاوات80)االولى 

- 2 4 4 10 لدراسات والخدمات اإلستشارية                           ا

- 82 116 116 314
التقديرية  االستثماراتإجمالي

(      2015-2013) المطلوبة خالل الفترة 
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الموقف التنفيذي 
ل . بالمليون  د) التدفقات النقدية 

)
التكلفة 

يةالتقدير

ل. بالمليون د
إسم المشروع

2
0
1
5

2
0
1
4

2
0
1
3

هالبدء في  إعداد مستندات المشوروع وطرحو

...2012في عطاء  خالل الربع الرابع للعام 

لم يتم

2 20 25 47

بمنطقةخاليا شمسيةةمحط

الجفرة  

(ميجاوات14)

تيار التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء الخ

الموقع المناسب 
15 75 35 125

محطة المركزات 

الشمسية

( ميجاوات25)

بالدورة المزدوجة

سوووويتم إعوووووداد كراسووووة الشوووووروط وسووووويطرح 

2013المشوووروع فوووي مناقصوووة  خوووالل العوووام 

لم يتم...

20 30 - 50
بمنطقوةخاليا شمسويةةمحط

(ميجاوات15)سبها  

طوووورح توووم إعوووداد كراسوووة الشوووروط وسووويتم 

لم يتم...2013المشروع  مع بداية 
3 4 3 10

الخاليا الشمسية على أسطح

المنازل

مشروعات الطاقة الشمسية▪



الموقف التنفيذي 

(ل.دبالمليون )التدفقات النقدية  التكلفة 

يةالتقدير
ل.بالمليون د

إسم المشروع

2
0
1
5

2
0
1
4

2
0
1
3

تم إعداد كراسة الشروط وسيطرح المشوروع

يتملم....2013في مناقصة  خالل العام 
2.5 2.5 3.5 8.5 المناطق النائيةمشروع كهربة

3 4 3 10 الدراسات والخدمات اإلستشارية

توووم إعوووداد كراسوووة الشوووروط وسووويطرح 

المشوووروع فوووي مناقصوووة  خوووالل العوووام 

لم يتم.....؛2013

37.5 22.5 15 75
تسوووووخين الميووووواه بالطاقوووووة منظوموووووات 

الشمسية

83 158 84.5 325.5
إجمالي االستثمارات التقديرية  

-2013) المطلوبة خالل الفترة 

2015)

مشروعات الطاقة الشمسية▪

جاري العمل...إستثمارميجاوات 2000للخاليا الشمسية غدامسمشروع محطة ▪

منظومة لضخ المياه في القطاع الزراعي بقدرة   40مشروع تجريبي لتوريد وتركيب عدد ▪

.لكل منظومةكيلوات40
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كيلوات65مريسيطمحطة وادي 



(ل.دبالمليون )التدفقات النقدية  التكلفة 

يةالتقدير

2015ل.بالمليون د 2014 2013

170 264 200.5 639.5
إجمالي االستثمارات

التقديرية المطلوبة 

مليون                  639.5بـ ( 2015–2013) تقدر إجمالي االستثمارات المطلوبة للفترة من 

دينار  ليبي 

( 2015–2013)إجمالي التقديرات لمشروعات المخطط قصير المدى  ▪



 لف طن مكداف  نفدط أي أ( 400) مقداره حوالي( النفط والغاز ) وفر في الوقود األحفوري

ً مليون برميل نفط2.9)ما يعادل  ( سنويا

مليون دينار( 375) عوائد مالية من الوفر في الوقود األحفوري تبلغ قيمتها حوالي ً .سنويا

سنويمليون طن ثاني أكسيد الكربونالمساهمة في حماية البيئة بخفا حوالي ً .ا

 والي                        بحدددعوائدددد ماليدددة مدددن بيدددع شدددهائد الخفدددا فدددي االنبعاثدددات الكربونيدددة تقددددر قيمتهدددا

(مليون دينار سنويا10)

المساهمة في تغطية جزء من الطلب على  الطاقة  الكهربائية

اكتساب الخبرة ونقل المعرفة وتوطين التقنية.

تنمية مكانية مستدامة وتوفير فرص العمل

(:2015–2013) المؤشرات التي يمكن تحقيقها من تنفيذ هذا البرنامج 
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(:2025–2016)مشروعات المخطط متوسط المدى:ثانيا  

مالحظات
السعة االجمالية 

(وات.م)
اسلوب التمويل المجال

سيتم تحديد افضل المواقع لتنفيذ 

المشاريع بناءا علي نتائج 

دراسات الجدوى الفنية 

واالقتصادية 

340 ميزانية الدولة
مشروعات طاقة الرياح 

400 االستثمار

220 ميزانية الدولة
مشروعات الخاليا الشمسية 

500 االستثمار

125 ميزانية الدولة مشروعات المركزات 

250الشمسية االستثمار

250 ميزانية الدولة
مشروعات السخانات 

الشمسية
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التخطيط والدراسات

.المتجددةالطاقاتلمصادرالالزمالتخريطإجراء1.

.رياديةتجريبيةمشاريعإقامة2.

التوجهاتوللسياساتطبقاالمتجددةالطاقاتمجاالتفيالعلميللبح أولوياتوضع3.

.الجهازعملخطةتنفيذيخدموبماللدولةالعامة

الطاقاتمجالفيمحليةصناعةاقامةبامكانيةالمتعلقةالجدوىدراساتاعداد4.

المتجددة

منزليةالالمياهتسخينلمنظوماتالجودةضمانوإختباراتقياسيةمواصفاتتطوير5.

.سوالمقاييللمواصفاتالوطنيالمركزمنإعتمادهاعلىوالعملالشمسيةبالطاقة

محلياالمركبةالمتجددةالطاقاتومعداتمنظوماتاداءوتقييمدراسة6. 48

(اتوالجامعالعلميالبحثمراكز)العالقةذاتوالجهاتالمؤسساتمعوالتعاونالتنسيق

:التاليةالتطبيقيةوالبحوثالدراساتتنفيذفي



اعة الخاليوا دراسة إمكانية إستخدام السيليكون المتوفر في ليبيوا فوي صون1.

.الشمسية

االتخطيط القامة قاعدة صناعية لمعدات الطاقات المتجددة في ليبي2.

دراسة االمكانيات المحلية المتاحة للدخول في شراكات صناعية 3.

.تحديث األطلس الوطني للطاقة الشمسية وطاقة الرياح4.

دراسة وتقييم اداء منظومات الطاقات المتجددة المركبة 5.

49

:يعتزم  الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

فيووذ              العموول مووع المكاتووب االستشووارية المتخصصووة والمنظمووات الدوليووة فووي تن

:التاليةاألعمال 
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برامج كفاءة الطاقةالخطة الوطنيه لكفاءة الطاقة و

اءةلكفالوطنيةالخطةتستهدف

الطاقةكفاءةبرامجوالطاقة

العدادعملخطواتاقتراح

فيالطاقةلكفاءةوطنيةخطة

فاءةكمبدأتبنيخاللمنليبيا

انسمتجوتدريجيبشكلالطاقة

ساتالمؤسمعالتنسيقوبالعمل

وفقاةالدوليواالقليميةوالوطنية

العربياإلسترشاديلإلطار

متوالذيالطاقةكفاءةلتحسين

وزراءمجلسفيإعتماده

.العربالكهرباء



:فرص تخفيض إنبعاث الغازات الضارة بالبيئة

تفعيل برامج كفاءة الطاقة

51

استخدام تقنيات الطاقات المتجددة



بعض الدراسات التي أجريت حول آفاق استخدام الطاقة المتجددة بليبيا

رتاريخ اإلصدا نتائج الدراسة الدراسةاسم

2010 ف توفر إمكانيات هامة من طاقة الرياح في مختل

مناطق ليبيا

26عدد إعداد أطلس رياح ليبيا من خالل تنفيذ

محطة قياس بمختلف مناطق ليبيا

2010 أكدت الدراسة وجود إمكانيات جيدة إلنتاج 

الطاقة الكهربائية من هذا المصدر

دراسة جدوى و تقييم االمكانيات المتاحة في 

ة مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاق

الرياح

2012 ياح ال توجد أثار سلبية لربط مشروعات طاقة الر

بشبكة الكهرباء

بكة دراسة تأثير ربط مشروعات طاقة الرياح بالش

العامة للكهرباء

- جازتحت االن-البيئي هدف الدراسة تحديد األثر  دراسة المسح البيئي لمواقع مشروعات طاقة 

الرياح

- تحت االنجاز دراسة مبدئية عن استخدام الغاز الناتج عن 

النفايات في توليد الطاقة الكهربائية

2010 توفر إمكانيات هائلة من الطاقة الشمسية في

مختلف مناطق ليبيا

إعداد االطلس الشمسي

2010 أكدت الدراسة وجود إمكانيات هائلة إلنتاج 

الطاقة الكهربائية من هذا المصدر

دراسة جدوى و تقييم االمكانيات المتاحة في 

ية مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام تقن

الخاليا والمركزات الشمسية

2009 ق أكدت الدراسة وجود جدوى اقتصادية من تطبي

هذه التقنية

دراسة جدوى حول استخدام الطاقة الشمسية في

تسخين المياه المنزلية



وضع المشروع موقع المشروع قدرة مركبة نوع المشروع اسم المشروع

نفذ مناطق متفرقة وات ذروة.ك236 طاقة شمسية يةئمشروع كهربة المناطق النا

نفذ آبار رعوية وات ذروة.ك40 طاقة شمسية مشروع كهربة المناطق النائية

نفذ
-منظومات االتصاالت

مناطق متفرقة
ميجاوات3 طاقة شمسية مشروع كهربة المناطق النائية

نفذ مشروع تجريبي وات ذروة.ك30 طاقة شمسية
مشروع تركيب منظومات شمسية

على أسطح المنازل

نفذ
حماية مهبطيه في بعض

الحقول النفطية
ات ذروةو.ك650 طاقة شمسية

مشروع منظومات شمسية في 

قطاع النفط

نفذ مناطق متفرقة - طاقة شمسية
ة منظومة تسخين مياه بالطاق600

الشمسية 

ذتحت التنفي مناطق متفرقة - طاقة شمسية
من كهربة عددمشروع 

المستشفيات والمراكز الصحية

(مشاريع إنتاج الكهرباء) المتجددة المشاريع المنفذة في مجال الطاقات 

منظومات الخاليا الشمسية  لتوليد الطاقة الكهربائية إستخداميتم 

ميجاوات5في قطاع االتصاالت وتقدر قدرتها المركبه ب 
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التعاون الفني واالتفاقيات

العاملةيةواإلقليمالدوليةوالمراكزالمنظماتمنالعديدلعضويةليبياانضمت•

اقةللطالدوليةالوكالةأهمهاالطاقةاستخداموكفاءةالمتجددةالطاقةمجالفي

.الطاقةوكفاءةالمتجددةللطاقةاإلقليميوالمركزالمتجددة

التفاهماتومذكراالتفاقياتمنالعديدالمتجددةللطاقاتالتنفيذيالجهازأبرام•

لدعماوتقديمالخبراتتبادلإلىتهدفوالصديقةالشقيقةالدولمنعددمع

.الفني

إمكانياتلاستغالإلىتهدفالتيالدوليةالمبادراتبمتابعةكذلكالجهازيقوم•

بغرض،اأوروبإلىالطاقةلتصديروتطويرهاإفريقيابشمالالمتجددةالطاقات

ومننية،الوطالمتطلباتمعيتفقوبمامناسببشكلمنهاواالستفادةدراستها

ليالدوالبنكمبادرة،(ديزرتيك)الصحراءمنالطاقةمبادرة:المبادراتهذه

.ةالشمسيللطاقةالمتوسطيوالمخططالشمسيةالطاقةمشروعاتلتمويل
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:المياه

النهر الصناعي1.

محطات التحلية2.

الجوفية والسدوداألبار3.

النهر الصناعي

1983بداية المشروع اكتوبر •

سنة كافة المراحل20مدة التنفيذ •

بئر279األبارعدد •

كم4000طول المنظومة •

متر7متر بطول 4قطر األنابيب المستخدمة •

طن72وزن االنبوب •

مليار متر مكعب في السنة 2كمية المياه •

مليار دوالر امريكي35التكلفة •
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تحلية المياه 

مكعب باليوممتر390,000محطات تحلية تتبع للشركة العامة لتحلية المياه بسعة إجمالية 8يوجد عدد 

:الساحليةموزعة عل  المدن 

اليوم/مكعب متر 30000البومبهمحطة تحلية خليج •

اليوم/ متر مكعب40000محطة تحلية طبرق •

اليوم/ متر مكعب40000محطة تحلية درنة •

اليوم/مكعب متر 50000محطة تحلية سوسة •

اليوم/ مكعب متر40000بوترابهمحطة تحلية •

اليوم/مكعب متر 30000زليتنمحطة تحلية •

اليوم/مكعب متر80000محطة تحلية الزاوية  •

اليوم/ مكعب متر 80000زوارةمحطة تحلية •

طات باإلضافة لوجد عدد من محطات تحلية المياه في قطاع توليد الكهرباء بالمحطات التوليد وكذلك مح

بتقنيات مختلفة بتعملبسعات مختلفة في قطاع النفط 



المشاكل والتحديات

.البلدبهاقلت المخصصات الماليه نتيجة للظروف االستثنائية الي تمر •

.عدم وجود تشريعات منظمة لقطاع الطاقة بليبيا•

استخدامةوكفاءالمتجددةالطاقةبخصوصتشريعاتأوقوانيناألنحت ليبيافييصدرلم•

.الطاقة

ويتم،ليبيافيالطاقةوكفاءةالمتجددةالطاقةاستخداملتشجيعمعتمدةحوافزوجودعدم•

.المجالهذافيالمستلمرينلتحفيزلوائحدراسةحاليا  

غبةروتوجد،الطاقةوكفاءةالمتجددةالطاقةمجالفيمتخصصةتصنيعشركاتوجودعدم•

.مستقبال  المجالهذافيلالنخراطالخاصالقطاعمنكبيرة

توجدولكنالطاقةوكفاءةالمتجددةالطاقةمجالفيمتخصصةتعليميةمؤسساتوجودعدم•

باإلضافةاهذالليبيةالجامعاتفيالهندسةكلياتفيتدرسالجامعيةالدراسيةالمقرراتبعض

الطاقةمواضيعتتناولوالماجستيرالبكالوريوسدرجةلنيلالتخرجمشاريعمنالعديدإل 

.الطاقةوكفاءةالمتجددة



كبيرةرغبةوتوجد،الطاقةوكفاءةالمتجددةالطاقةمجالفيمتخصصةتصنيعشركاتوجودعدم•

.مستقبال  المجالهذافيلالنخراطالخاصالقطاعمن

بعضدتوجولكنالطاقةوكفاءةالمتجددةالطاقةمجالفيمتخصصةتعليميةمؤسساتوجودعدم•

العديدلىإباإلضافةهذاالليبيةالجامعاتفيالهندسةكلياتفيتدرسالجامعيةالدراسيةالمقررات

وكفاءةالمتجددةالطاقةمواضيعتتناولوالماجستيرالبكالوريوسدرجةلنيلالتخرجمشاريعمن

.الطاقة

ع عععدم  وجععود آليععة موضععوعة لتجميععالخاصععة بالطاقععة لصعععوبة تجميععع والحصععول علعع  البيانععات•

ن أداء المؤسسععة المسععئولة عععوضعععف وأرشععفة البيانععات والمعلومععات المتعلقععة بالطاقععة واسععتهالك 

القطاعات،البيانات والمعلومات األساسية لكافة هذهتجميع 

،المتخصصةنقص في الكوادر البشرية والخبرات•



:الخالصة

فإنهالبعيدىالمدعلىللطاقةاإلستراتيجيالمصدرتعتبروالتيالمتجددةالطاقاتتطويرمخططإلنجاح

:أهمهامناإلجراءاتمنجملةاتخاذيتطلب

ة،المتجددالطاقاتلتطويرالمقترحةواإلستراتيجيةالمتجددةالطاقاتتطويرمخططاعتماد

السوقفتحوخصوصاً خاص،بشكلالكهربائيةوالطاقةعامبشكلالطاقةتشريعاتمعالجةفيالنظر

المتجددةاقاتالطاستخداملتشجيعقانونسودةمهناك)الكهربائية؛الطاقةإنتاجاحتكاروكسرللمنافسة

تمالخصوصوجهعل الشمسيةبالطاقةالمياهتسخينمنظوماتاستخداموتشجيععامةبصورة

.(اإلعتمادإجراءاتتحت-المتجددةللطاقاتي\التنفيالجهازقبلمنإعداده

حقوقلىعوالمحافظةومراقبتهاالجهاتمختلفبينبالتنسيقتعنىتنظيميةهيئةوجودضرورة

التعريفات،مختلفواعتمادالمستهلك

الطاقةشراءتضمنتشريعاتإصداريتطلبالمشتركاالستثمارطريقعنالتمويلفيالدخول

األسعار؛فرقتحملو(ربحهامش+تكلفة)مجزيةبأسعارالمنتجة
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ومشوروعات حث المؤسسات الليبية ومؤسسات التمويل المحلي للمشاركة في االستثمار في تقنيات

الطاقات المتجددة

 طوووير لوودعم ت( الوقوود بمختلووف أنواعووه) توجيوه نسووبة موون الوودعم الحوالي لمصووادر الطاقووة التقليديووة

بيقوات مصادر الطاقات المتجددة؛ والنظر في إصودار تشوريعات وحووافز تشوجع علوى نشور اسوتخدام  تط

الطاقات المتجددة

حتوى المساهمة في المبادرات الدولية المطروحة، والمشواركة فوي تطووير تقنيوات الطاقوات المتجوددة

ة؛يمكن توطين هذه التقنيات محليا ، وعدم االعتماد الكلي على الشركات والمؤسسات األجنبي

 نوية؛والمعدعم الجهات التنفيذية والبحثية في مجال الطاقات المتجددة بكافة الوسائل المادية
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اءشكرا  على حسن اإلصغ


