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 دولة ليبيا
 وزارة النفط والغاز

 ليبيا -الورقـــة القُطريـــــة 

 مؤمتر الطاقة العربي العاشر
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 أوال: األسس والتوجهات العامة لبرامج الطاقة

 

كبلااد نااام تسااعى لتعظاايم اسااتخدام مصااادرها الناضاابة ماان الاانفط  ليبيااا

فااىلى جانااب توظياا   والغاااز الطبيعااي فااي التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة.

ثروتها النفطياة والغازياة لتاوفير األماوال الالزماة لتمويال مخططاتهاا التنموياة 

االقتصادية واالجتماعية فهي توفر االحتياج الطااقي المتزاياد بكافاة القطاعاات 

االقتصادية، باإلضافة إلى استخدام الغاز والمنتجات النفطياة كلقايم للصاناعات 

 البتروكيماوية القائمة. 

وتسااعى فااي ساابيل تنميااة هااذه الثااروة والمحافظااة علااى الطاقااة وترشاايد 

مة ماان جهااة ااسااتهالكها فااي إطااار اسااتراتيجية عامااة تسااتهدف التنميااة المسااتد

 -وحماية البيئة والصحة العامة من جهة ثانية، وذلك كما يلي:

 

 النفــط والغــاز -0.0
وتبناااى تطاااوير احتيااااطي الااانفط والغااااز بتنشااايط أعماااال االستكشااااف  -

مشروعات االساترداد اإلضاافي لتعاويل الفاقاد مان االحتيااطي نتيجاة 

 عمليات اإلنتاج.

المحافظااة علااى الثااروة النفطيااة والغازيااة بتحديااد اإلنتاااج الكاا ء فنيااا  -

واقتصاااديا وترشاايد االسااتهالك باسااتخدام التقنيااات الحديثااة  واألجهاازة 

 والمعدات ذات الكفاءة العالية.

هاادف تااوفير مرونااة أكثاار فااي تكرياار أنااواع تطااوير مصااافي الاانفط ب -

مختلفااة ماان الخامااات النفطيااة الليبيااة ورفااع العائااد علااى برمياال الاانفط 

 المكرر.

تحقياااق االكتفااااء الاااذاتي مااان المشاااتقات النفطياااة والغازياااة فاااي كافاااة  - -

 القطاعات االقتصادية وتصدير الفائل منها إلى الخارج.

ت الجااادوى الفنياااة تحساااين اقتصااااديات المشااااريع فاااي إطاااار دراساااا -

واالقتصادية وفق متطلبات الصناعة محليا وعالمياا وتطاورات الساوق 

 الدولية.

اساااتقطاب االساااتثمارات األجنبياااة فاااي مجاااال تنمياااة وتطاااوير الثاااروة  -

 .النفطية على اليابسة وفي المناطق المغمورة

المحافظااة علااى البيئااة أثناااء إنتاااج واسااتعمال الثااروة النفطيااة والغازيااة  -

التوسااع فااي مااع تشااجيع ث المعااايير العالميااة لتحقيااق ذلااك أحاادوتطبيااق 

  والطاقات األخرى البديلة. استخدام الغاز الطبيعي

التقلياال التاادريجي ماان اسااتخدام الاانفط والغاااز كمصاادر لتموياال خطااط  -

 التنمية وإيجاد مصادر بديلة.
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 الكهـربــاء -4.0
ات القائمااة االتجاااه نحااو اسااتخدام تقنيااات الاادورة المزدوجااة فااي المحطاا -

 .الوقود مع االحتفاظ بثنائية الوقود في معظم المحطات

التحول تدريجيا نحو الغاز الطبيعاي كوقاود رئيساي فاي محطاات تولياد  -

 الكهرباء.

رباااط معااادل النماااو السااانوي للطاقاااة الكهربائياااة بتطبياااق اإلجاااراءات  -

الخاصة بالحفاظ على الطاقة والرفع من كفاءتها والتقليل من الفاقاد فاي 

 ميع مراحل إنتاج وتحويل ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.ج

التكامل الطاقوي على المستوى اإلقليمي بتعزياز التعااون عبار الحادود  -

 من خالل الربط الكهربائي مع دول المغرب العربي ومصر.

االهتماااام بالبيئاااة أثنااااء إنتااااج واساااتهالك الطاقاااة الكهربائياااة بتقليااال  -

 اه.مستويات تلوث الهواء والمي
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 ثانيا: موارد الطاقة والطلب عليها

 

 إمــدادات الطاقــة -0.4
 

، نظاًرا لعادم ليبياا يعتبر النفط والغاز المصدرين الرئيسيين للطاقاة فاي 

وجود مصادر طاقة تقليدية أخرى كاالفحم والمسااقط المائياة. وبسابب موقاع 

الطاقااة  ليبيااا الجغرافااي وجفاااف مناخهااا فىنهااا تتمتااع بىمكانيااات هائلااة ماان

الشمسااية التااي يمكاان أن تكااون مصاادرا ماان مصااادر اإلماادادات المسااتقبلية 

 .باإلضافة إلى طاقة الرياح للمتطلبات الطاقية

 

وقااد أصاابح واضااحاً ماان االكتشااافات الثابتااة علااى اليابسااة وفااي المناااطق       

ى بأكملها تشكل إقليماً نفطيااً بأحواضاا الرساوبية الممتادة علا ليبياالمغمورة أن 

 اليابسة وفي المناطق المغمورة وهى: 

، حاااوض سااارت، وحاااوض الكفااارة، وحاااوض مااارزق، وحاااوض غااادامس، ))

 .((وحوض صبراتا البحريحوض البطنان ومسطح برقا 
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 اإلنتـاج المحلـي -0.0.4
 

وصل اإلنتاج المتاراكم مان الانفط مناذ بداياة اإلنتااج فاي  1011بنهاية عام      

ليون برميل كانت معظمها من األحواض ب 35.07إلى حوالي  1920ليبيا عام 

 الرسوبية على اليابسة. 

خاالل  ليبياا( يبين متوسط اإلنتاج اليومي للنفط الخام فاي 1الشكل رقم )

، وكااذلك متوسااط اإلنتاااج اليااومي للغاااز الطبيعااي لاانفس 1011-1990الفتاارة 

 الفترة.

طلاب الموازنة بين الالجدير بالذكر أن معدالت إنتاج النفط تتوق  على 

 توزيااع الحصااص بااين دول و سااق  اإلنتاااجالعااالمي علااى الاانفط والتاازام ليبيااا ب

منظمااة األقطااار المصاادرة للاانفط، وسياسااة المحافظااة علااى إطالااة عماار الاانفط 

 باعتباره ثروة ناضبة.

 
 

 (: المتوسط اليومي إلنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي0شكل رقم )

 4104-0991خالل الفترة  

 
 

لام تادرج بياناتهاا فاي الورقاة نظاراً للظاروف التاي  1011نة س:  تنويه

 مرت بها البلد
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 التبـادل التجـاري -4.0.4

 

  النفط الخام والغاز الطبيعي  -أ
 

بتصدير الفائل من إنتاج النفط الخام إلاى األساواق العالمياة بعاد  ليبياتقوم      

لسااد حاجااة  ليااةألاا  برمياال يومياااً بالمصااافي المح 380أن يااتم تكرياار حااوالي 

 .  السوق المحلي من المشتقات النفطية وتصدير الفائل منها إلى الخارج

لة بىسااالة الغاااز الطبيعااي الفااائل للتصاادير بمعماال إساااليبيااا كمااا تقااوم 

ويوضح الشكل رقام  ومعمل الغاز بالزويتينة   ، الغاز الطبيعي بمرسى البريقة

-1990ساال خاالل الفتارة ( المتوسط الياومي لصاادرات الغااز الطبيعاي الم1)

1011. 

 

 (: المتوسط اليومي لصادرات الغاز الطبيعي المسال4شكل رقم )

 4104-0991خالل الفترة 



 

  المنتجـات النفطيـة -ب
يتم تصدير فائل إنتاج مصافي النفط من المنتجاات النفطياة إلاى األساواق      

اد كميااات ماان (. كمااا يااتم اسااتير3العالميااة كمااا هااو موضااح ماان الشااكل رقاام )

البنزين لسد احتياج السوق المحلي منهاا حياث أن إنتااج المصاافي المحلياة مان 

 هذا المنتج ال يفي بمتطلبات االستهالك.
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 4104-0991(: صادرات المنتجات النفطية خالل الفترة 3شكل رقم )





 4104-0991المنتجات النفطية خالل الفترة  واردات(: 2شكل رقم )
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 ب علـى الطاقـة  الطلـ -4.4

 الطلب على المنتجات النفطية -0.4.4
     

ملياون  7.3ارتفع االستهالك المحلى من المنتجات النفطية من حاوالي  

ثاام ، 1005مليااون طاان متااري عااام  9.4إلااى حااوالي  1000طاان متااري عااام 

نظاراً إلتجااه الشاركة  1011ملياون طان متاري عاام  9.1حاوالي أنخفل إلى 

إلاى اسااتخدام  الغاااز الطبيعاي باادالً ماان الاديزل وزياات الوقااود العاماة للكهرباااء 

 (.  5، وذلك كما هو موضح بالشكل رقم )الثقيل 

 

 4104-0991(: استهـالك المنتجـات النفطيـة خالل الفترة 5شكل رقم )



 

وفيما يلاي مؤشارات عاماة الساتهالك المنتجاات النفطياة الرئيساية الاواردة      

  :بالشكل السابق

  

 بنــزين السيــارات - أ 
ة بعد استهالك منتج الديزل نيبنزين السيارات في المرتبة الثايأتي استهالك     

إلااى  1000مليااون طاان متااري عااام  1.8، حيااث أرتفااع اسااتهالكا ماان حااوالي 

. ويالحااف فااي هااذا الصاادد ارتفاااع 1011مليااون طاان متااري عااام  3.3حااوالي 

لى من المنتجات النفطية مان حاوالي نسبة مساهمتا في إجمالي االستهالك المح

 .1011% عام 32إلى حوالي  1000% عام 14
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 الــديــزل -ب
 1000ملياون طان متاري عاام  1.8ارتفع استهالك هذا المنتج مان حاوالي      

، وذلااك نتيجاااة التوسااع فاااي 1011ملياااون طاان متاااري عااام  3.2إلااى حااوالي 

. ويالحاااف أن نسااابة اسااتخداما كوقاااود فاااي محطاااات  تولياااد الكهربااااء الغازياااة

% 38ات النفطية قاد ارتفعات مان حاوالي مساهمتا في إجمالي استهالك المنتج

، وذلاااك بسااابب إدخاااال محطاااات 1011% عاااام 39إلاااى حاااوالي  1000عاااام 

كهرباء غازية لم تقع على مسار خط الغاز الطبيعي، إال أنا ياتم انن ماد شابكة 

 زل في هذه المحطات.الغاز الطبيعي ليحل الغاز الطبيعي محل وقود الدي

 

 زيـت الوقـود الثقيـل -ج

انخفضااات نسااابة مسااااهمة زيااات الوقاااود الثقيااال فاااي االساااتهالك اإلجماااالي     

، 1011% عام 17إلى حوالي  1000% عام 18للمنتجات النفطية من حوالي 

وذلااك بساابب التوسااع فااي اسااتخدام قطاااع الكهرباااء للغاااز الطبيعااي  كوقااود فااي 

 .محطات توليد الكهرباء

 

 الكيـروسين المنزلي -د
ألا  طان متاري عاام  30ارتفع استهالك الكيروساين المنزلاي مان حاوالي      

نساابة ويالحااف ثبااات  ،1011ألاا  طاان متااري عااام  38إلااى حااوالي   1000

حتااى عااام  1000منااذ عااام مساااهمتا فااي إجمااالي اسااتهالك المنتجااات النفطيااة 

 %.  4حوالي  1011

 

 كيـروسين الطيران -هـ
ألا  طان متاري عاام  111رتفع استهالك كيروسين الطياران مان حاوالي أ     

ويالحاف نسابة مسااهمتا  1011ألا  طان متاري عاام  343إلى حوالي  1000

 ىإلا 1000% عاام 3من إجمالي استهالك المنتجات النفطية أرتفع من حاوالي 

 ..1011% عام 4حوالي 

 

 غاز البترول المسـال -و
 1000ألا  طان متاري عاام  120ج مان حاوالي ارتفع اساتهالك هاذا المنات     

. وباذلك ارتفعات نسابة مسااهمتا 1011أل  طان متاري عاام  189إلى حوالي 

إلى حاوالي  1000% عام 3في إجمالي استهالك المنتجات النفطية من حوالي 

 .1011% عام 4
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 الـزيـوت والشـحوم واإلسفلـت -ز
ألاا   54ماان حااوالي انخفضاات الكميااات المسااتهلكة ماان الزيااوت والشااحوم     

 . 1011أل  طن متري عام  14إلى حوالي  1000طن متري عام 

 

 الطلب على المنتجات النفطية قطاعيا -4.4.4
المنزلاي والخادمي،  :القطاعات الرئيسية المساتهلكة للمنتجاات النفطياة هاي     

النقاال، الكهرباااء وتحليااة المياااه، الصااناعة، الزراعااة. وفيمااا يلااي بيااان بأنماااط 

 : 1011 – 1000خالل الفترة  هالك هذه القطاعاتاست

 

 القطاع المنزلـي والخدمي - أ
يعتمد استهالك هذا القطاع على مشتقي غاز البترول المساال والكيروساين      

% مااان إجماااالي اساااتهالك    المنزلاااي مشاااكال باااذلك فاااي المتوساااط حاااوالي 

 ، حيااااث ارتفعاااات الكميااااات1011-1000المنتجااااات النفطيااااة خااااالل الفتاااارة 

إلااى  1000ألاا  طاان متااري عااام     المسااتهلكة ماان النااوعين ماان حااوالي 

 (.2، وذلك كما هو موضح بالشكل )1011أل  طن متري عام     حوالي 

 

(: استهالك القطاع المنزلي والخدمي من المنتجات النفطية 6شكل رقم )

  4104-    خالل الفترة 
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 قطـاع النقــل  -ب
 

رئيسااية المسااتهلكة للمنتجااات النفطيااة، حيااث يعتباار ماان القطاعااات ال   

حااوالي  1011-1000شااكل اسااتهالك هااذا القطاااع فااي المتوسااط خااالل الفتاارة 

( 5من إجمالي استهالك المنتجات النفطية كما هو واضح من الشاكلين )%   

(. الجدير بالمالحظة أن توزيع االستهالك فاي هاذا القطااع باين المنتجاات 7و )

رات، كيروسين طياران، ديازل( قاد شاهد تغيياراً ملحوظااً، الثالث )بنزين السيا

بينماااا انخفااال اساااتهالك  والاااديزل حياااث ازداد اساااتهالك بنااازين السااايارات

كيروسين الطيران خالل منتص  التسعينيات إال أنا بدأ فاي االزديااد بعاد سانة 

1000. 

 

 (: استهالك قطاع النقل من المنتجات النفطية 7شكل رقم )

  *4104-4111في الفترة 

 
 * ال يشمل تموين السفن

 

 قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه -ج

 

يااأتي هااذا القطاااع فااي مقدمااة القطاعااات المسااتهلكة للمنتجااات النفطيااة 

حيث بلغت نسابة اساتهالكا )المتمثال أساسااً فاي منتجاي الاديزل وزيات الوقاود 

  1011الك المنتجااات النفطيااة عااام هماان إجمااالي اساات %  الثقياال( حااوالي 

 .( 8وذلك كما هو موضح بالشكل رقم )
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في توليد الطاقاة  الثقيلالجدير بالمالحظة أن نسبة مساهمة زيت الوقود 

 %  إلى حاوالي  1000% عام   الكهربائية وتحلية المياه قد انخفضت من 

 1000% عاام   نسابة مسااهمة الاديزل مان حاوالي مان وكاذلك،  1011عام 

لااك بساابب التوسااع فااي اسااتخدام المحطااات وذ 1011عااام  %  إلااى حااوالي 

للغااااز الغازياااة كوحااادات أساساااية لتولياااد الكهربااااء واساااتخدام هاااذه الوحااادات 

 كوقود أساسي. الطبيعي

 

 (: استهالك قطاع الكهرباء وتحلية الميـاه من المنتجات النفطية8شكل رقم )

  4104-4111خالل الفترة 

 
 

 قطــاع الصناعــة  -د

     

مااان إجماااالي اساااتهالك المنتجاااات  %  هاااذا القطااااع حاااواليشااكل اساااتهالك  

. وقد ارتفع استهالك هذا القطااع مان مناتج الاديزل ارتفاعااً 1011عام  النفطية

ألا  طان    إلاى حاوالي  1000أل  طن متاري عاام    ملحوظاً من حوالي 

اسااتهالك منااتج زياات الوقااود الثقياال فااي نفااس  ارتفااع . كمااا 1011متااري عااام 

ألا  طان     إلى حاوالي  1000أل  طن متري عام  179لي الفترة من حوا

 (.9، كما هو موضح بالشكل رقم )1011متري عام 
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 (: استهالك قطاع الصناعة من المنتجات النفطية 9شكل رقم )

 4104-4111خالل الفترة 

 
 

 قطــاع الزراعــة -هـ

ماة فقاط( بلغ استهالك هاذا القطااع فاي المتوساط )متماثال فاي المشااريع العا    

% من إجماالي اساتهالك المنتجاات النفطياة حياث يالحاف انخفااض 0.4حوالي 

مان حاوالي  1011-1000استهالك هذا القطاع من مناتج الاديزل خاالل الفتارة 

، 1011ألاا  طاان متااري عااام  9إلااى حااوالي  1000ألاا  طاان متااري عااام  18

 (.10وذلك كما هو موضح بالشكل رقم )

 لـزراعة من المنتجات النفطية (: استهالك قطاع ا01شكل رقم )

 * 4104-4111خالل الفترة 

 
 * مشاريع القطاع العام فقط
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 الطلب على الغاز الطبيعــي -3.4.4

( يبين استعماالت الغاز الطبيعي المرتبطة بعملياات إنتااج 11الشكل رقـم )     

باالضاافة  1011-1000النفط والغاز الطبيعي وعمليات اإلساالة خاالل الفتارة 

 –الخماااس  –مصاااراتا  –إلاااى الغااااز الطبيعاااي المنقاااول عبااار خاااط )البريقاااة 

طاارابلس مليتااا( لنقاال الغاااز الطبيعااي المسااتخدم فااي مشااروعات الصااناعات 

ومجمع الحديد والصالب ومحطاات الكهربااء والتحلياة ومصاانع البتروكيماوية 

 .االسمنت الواقعة على طول هذا الخط

 

 ز الطبيعـي (: استعمــاالت الغــا00شكل رقم )

 4104-4111خالل الفترة 

 )الوحدة: مليون متر مكعب(
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 الطلب على الطاقة الكهربائيـة -2.4.4

بشاكل ملحاوظ وذلاك  1011-1005تطورت القادرة المركباة خاالل الفتارة      

زياة كماا هاو نتيجة التوسع في تولياد الطاقاة الكهربائياة بواساطة المحطاات الغا

 .(11موضح بالشكل رقم )

 

 (: تطور القدرة المركبة 04شكل رقم )

 4104-4115خالل الفترة 

 
 

 

( يبااين القاادرات الماار كبااة لمحطااات توليااد 1كااذلك فااىن الجاادول رقاام ) 

ميجاااوات      حااوالي  1011الكهرباااء القائمااة حالياااً والبالغااة إجمالياااً عااام 

 % محطاات تولياد38% محطات تولياد غازياة و 37وهذه القدرات تتكون من 

بالادورة المزدوجاة والبااقي محطاات تولياد بخارياة ، الجادير بالاذكر أناا قاد تام 

 تقليص دور محطات الديزل بشكل ملحوظ.
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 (4104( القدرات المركبة القائمة لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائبة )0جدول رقم )

 

 أسم المحطة
عدد 

 الوحدات

لقدرة ا

 المركبة 

 للوحدة

لقدرة ا

المركبة 

 للمحطة
 التشغيل تاريخ

 الزاوية

      

     

     

           

           

                   مصراته 

 الجبل الغربي

      

    

     

           

           

                جنوب طرابلس

                الخمس الغازية

              ابوكماش

                الخمس البخارية

                 مصراته الحديد

 غرب طرابلس
     

    
     

           

               الزويتينة

                   الزويتينة 

       شمال بنغازي

    

     

            

            

          شمال بنغازي 
    

     

            

          السرير 
    

     

            

               درنة

               طبرق

              السرير

              الكفرة

       اجمالى التوليد

 

وبالنسبة لمجال النقل والتوزيع فقد تم تطوير الشبكة العامة بما يكفل 

نقل الطاقات المنتجة بمحطات التوليد إلى مراكز األحمال ونقاط االستهالك 

لمختلفة وتوصيل الكهربائي إلى كافة أنحاء البالد ، حيث وصل ما تم تنفيذه ا

كيلو فولت  110من خطوط النقل ذات الجهد العالي  1011مع نهاية سنة 
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 30و  22كيلومتر ، ومن خطوط النقل ذات الجهد المتوسط  13820حوالي 

كليومتر. 31701لوفولت حوالي يك
 

محطة بسعة  87كيلو فولت  110كما بلغ عدد محطات التحويل 

ميجافولت أمبير ، ووصل عدد محطات التحويل ذات الجهد  13820إجمالية  

محطة بسعة إجمالية حوالي  252كيلو فولت حوالي  30و  22المتوسط 

 (.1كيجافولت أمبير وذلك كما هو مبين بالجدول رقم ) 31701

 

 ( أطوال شبكات النقل وعدد محطات التحويل1جدول رقم )

 1011 – 1000خالل الفترة 

الخطوط الهوائية والكوابل  السنة

 األرضية )كم(

 عدد محطات التحويل

 110 

 ك.ف.

22 

 ك.ف.

30 

 ك.ف

110 

 ك.ف

22 

 ك.ف.

30 

 ك.ف

1000 11771111475 27900 21151 127 

1001 11701311587 77187 21152 128 

1001 11711511921 77441 21123 177 

1003 11711513040 77255 21122 181 

1004 13701113130 77874 21127 182 

1005 13710113434 77972 24129 301 

1002 13747113598 87138 70129 311 

1007 13750713891 87327 70175 355 

1008 13753913973 87583 71178 373 

1009 13728214084 97092 74183 402 

1010 13770214311 137812 81195 420 

1011 13,8201447212,11287 195 421 
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جيجاوات  33980تطورت الطاقة الكهربائية المنتجة حيث بلغت كما 

 1000ساعة عام  -جيجاوات  15315مقارنة بحوالي  1011ساعة عام   -

الذي يبين كذلك تطور الطاقة ( 3وذلك كما هو موضح بالجدول رقم )

 . الكهربائية المنتجة والحمل األقصى خالل هذه الفترة

 

   األقصى والطاقة الكهربائية المنتجة (: تطور الحمل3جدول رقم )

 4104-4111خالل الفترة 

نسبةالزيادةالسنوية
%

احلملاالقصىالسنوى
 )ميجاوات(

السنة

 17972 0995 
0.05 17977 0996 

8.14 17140 0997 

      17320      

4.0 17448      

8.3 17230      

10            

               

                

               

               

               

                

               

                

               

4 57981 4104 

 

 

ازدادت كميااة الوقااود  فقااد ايااد الطلااب علااى الطاقااة الكهربائيااةونظااراً لتز     

)زياات ثقياال، وقااود المسااتخدم فااي محطااات توليااد الكهرباااء بمختلاا  أنواعااا 

 (.4رقم ) بالجدولخفي ، غاز طبيعي( وذلك كما هو مبين 
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 (: الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء 2رقم ) جدول

 4104-0991خالل الفترة 

     ة
           

                 
           

                 
           

                 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    

                     

 

 

حسااب القطاعااات يتااوزع سااتهالك الطاقااة الكهربائيااة المنتجااة وبالنساابة ال     

الرئيسية )منزلي، تجاري ومرافق وإنارة عامة، صناعي، زراعي( بعد األخاذ 

فااي االعتبااار االحتياجااات الذاتيااة لمحطااات التوليااد والفاقااد فااي شاابكات النقاال 

 (.13رقم )والتوزيع كما هو موضح بالشكل 
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 هالك الطاقة الكهربائية حسب القطاعاتاست (:03رقم )شكل 

 4104-0991خالل الفترة  

 
 

 

 (: تطور استهالك الطاقة الكهربائية  جدول رقم )

 4104 0991خالل الفترة 

  

       
 (  عة -      ة: ج ج    )

                                                  

                                                                   

  

وكما هو معاروف فاىن محطاات تولياد الكهربااء البخارياة تحتااج إلاى ميااه      

عالية النقاوة الستخدامها في إنتااج الكهربااء، حياث تعتبار محطاات تحلياة ميااه 

البحر أحد مصادر هذا النوع من المياه. عليا، تم إنشااء بعال وحادات التحلياة 

حطااات التوليااد البخاريااة بهاادف اسااتخدامها فااي إنتاااج ماان ضاامن مكونااات م

 الكهرباء  للمناطق السكنية والمصانع القريبة من مواقع هذه المحطات. 

 

( كميات الوقود المستهلك لغرض تحلياة الميااه 2رقم ) الجدولويوضح 

 .1011-1000خالل الفترة 
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 العاشر  مؤتمر الطاقة العربي 
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 (: الوقود المستخدم في محطات تحلية المياه 6رقم ) جدول

 4101-0991الفترة  خالل

     ة
           

                 
           

                 
           

                 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

 
  4104القدرات األسمية المركبة لمحطات تحلية المياه في سنة (: 7رقم ) جدول

 المحطة
 عدد

 الوحدات

 سعة الوحدة

 )متر مكعب/يوم(

 السعة الكلية

 )متر مكعب/يوم
 نوع الوقود

 تاريخ بدء

 التشغيل

 1999 ثقيل/غاز 10000 5000 1 رب طرابلسغ

 1981 ثقيل/غاز 41000 10500 4 الخمس

 1991 ثقيل/غاز 30000 10000 3 زليطن

 1982 ثقيل 10000 10000 1 سرت

 1000 ثقيل/غاز 10000 5000 1 سوسة

 1977 ثقيل 14000 2000 4 طبرق

 1999 ثقيل 4700 4700 1 درنة

 1990 خفي ثقيل/ 30000 10000 3 خليج بمبة

 1990 ثقيل/غاز 31500 10500 3 مصراتا

 1000 ثقيل/غاز 40000 13333 3 طبرق

 1984 خفي  30000 10000 3 الزويتينة

   121100  19 االجمالي
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 ميـزان الطاقـة -3.4

 

يوضااح مياازان الطاقااة لليبيااا كميااات الطاقااة المسااتخدمة فااي صااورتها 

الرئيسااية وذلااك انطالقاااً ماان مصااادر  النهائيااة ماان قباال القطاعااات االقتصااادية

الطاقة األولياة وماروراً بقطاعاات التحويال وذلاك وفاق المنهجياة المعتمادة مان 

وعلااى أسااات اسااتخدام وحاادات طاقااة  (WEC)قباال المجلااس العااالمي للطاقااة 

 مكافئة وهي )الجول والطن مكافئ نفط(.

 

 تطور إمداد الطاقة األولية   -0.3.4

 

ملياون طان مكاافئ نفاط عاام  9.29قة األولياة مان حاوالي تطور إمداد الطا     

، وإلاى حاوالي 1995ملياون طان مكاافئ نفاط عاام  13.82إلى حاوالي  1990

 .1000مليون طن مكافئ نفط عام  12.17
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 4104، 4116،  4115، 4111، 0995، 0991(: تطور إمداد الطاقة األولية لألعوام 8رقم ) جدول
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 تطور الطلب النهائي على الطاقة         -4.3.4

 

      حسب مصدر الطاقة     -أ 

 

ملياون طان مكاافئ  5.40تطور الطلاب النهاائي علاى الطاقاة مان حاوالي        

، وإلاى 1995ملياون طان مكاافئ نفاط عاام  7.19إلاى حاوالي  1990نفط عام 

ملياون  9.1، ثام انخفال الاى 1000مليون طن مكافئ نفاط عاام  8.51حوالي 

 .1011طن مكافئ نفط عام 
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      حسـب القطـاع    -ب

 

( يوضاااح توزياااع الطلاااب النهاااائي علاااى الطاقاااة وفاااق 14الشاااكل رقااام )     

، حيث يالحاف أن 1011 - 1990 من  القطاعات االقتصادية الرئيسية لألعوام

قطاااع النقاال هااو أكباار القطاعااات المسااتهلكة للطاقااة. كمااا يوضااح الشااكل رقاام 

 .1011( مخطط تدفق الطاقة )ميزان الطاقة( لعام 15)

 
  4104 - 0991 للفترة   الطلب النهائي على الطاقة حسب القطاع (:  تطور02)شكل رقم 
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 )بيتاجول(     مخطط تدفق الطاقة )ميزان الطاقة( لعام  (:05شكل رقم )
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 التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة -2.4

 

 التوقعات المستقبلية للطلب على المنتجات النفطية - 0.2.4

 

تتحدد توقعاات اساتهالك الطاقاة مساتقبلياً بحجام ونوعياة البارامج اإلنمائياة      

 فااي مختلاا  المجاااالت خاصااة الصااناعية منهااا وكااذلك بالسياسااات الترشاايدية

للحفاظ على الطاقة. وفي هاذا الصادد تشاير الدراساات المبدئياة إلاى أن الطلاب 

مليون طن متاري بنهاياة عاام  11.95على المنتجات النفطية سيكون في حدود 

(. هااذه التوقعااات تأخااذ فااي 11وذلااك كمااا هااو موضااح بالجاادول رقاام ) 1010

 االعتبار مخططات إحالل الغاز الطبيعي محل زيت الوقود الثقيل.

 

 (: تطور استهالك المنتجات النفطية 01جدول رقم )

 4104-4111خالل الفترة 

 )الوحدة: أل  طن متري(                                                               

                                         ج

                     9   9   99      

                2  9                  9 29 99   

            2      9  9      

                      2   9   2   2     9 

                      2                  

  22                 2 9  9                       ال  

  9     99    9 2      2   92  22               ه   ء 

       9   2     9                  .ث.  ه   ء . 

  2         2  9         . .ث.    

            2     2  2          
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 (: تقديرات تطور استهالك المنتجات النفطية 00جدول رقم )

 4141-4104خالل الفترة 

 الوحدة: أل  طن متري()                                                               

 

           2    9              ج

             92  9   9 2 29  

             99   92   9 9  9    2  2 

                          

                9 2   22  22  2   
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                  2   22            ال   

    9  9        2 2   9          ه   ء  

      9                    . .ث.  ه   ء

           2  2  . .ث.    

                     2     

         9    9                إلج    



 العاشر  مؤتمر الطاقة العربي 

 
 ليبيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ـــــــــــــــ  الورقة القطرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة الكهربائية -4.2.4

 

راسات أن الطلب علاى الطاقاة الكهربائياة فاي تزاياد مساتمر، بينت آخر الد     

سااواء كااان ذلااك بساابب النمااو الطبيعااي للطلااب أو بساابب دخااول مشااروعات 

استراتيجية فاي الخدماة وتوساعات المشاروعات القائماة، إضاافة إلاى أن عامال 

تطور النمو االقتصاادي شاهد تقادماً واضاحاً علاى مختلا  سااحاتا والاذي أدى 

تفاااع المسااتوى المعيشااي وزيااادة الاادخل ممااا يتاايح التوسااع فااي باادوره إلااى ار

استخدامات الكهرباء في جميع المجاالت. لذا، فىنا من المتوقاع أن تصال نسابة 

 %.8النمو السنوية للحمل األقصى إلى حوالي 

 

تااتم عمليااة توقعااات الحماال األقصااى الساانوي للمنظومااة الكهربائيااة علااى      

قاااات  باااين اساااتهالك الطاقاااة الكهربائياااة لمختلااا  المااادى البعياااد بدراساااة العال

القطاعاااات المساااتهلكة للطاقاااة، وبياناااات النااااتج المحلاااي اإلجماااالي والبياناااات 

السااكانية، وكااذلك اسااتخدام المعاادالت الساانوية للزيااادة. ويوضااح الجاادول رقاام 

 ( األحماااااااال القصاااااااوى السااااااانوية المتوقعاااااااة للشااااااابكة العاماااااااة حتاااااااى11)

 .1030عام  

 

 (: التوقعات المستقبلية للحمل 04جدول رقم )

 4131الكلـي حتى عام                  

 السنـــة
الحمل الكلى العام 

 )ميجاجول(

1001 17880 

1005 47199 

1010 27017 

1015 87419 

1010 137433 

1030 177847 
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 ثالثا: أسعار الطاقة في السوق المحلية

 

 تطور أسعار المنتجات النفطية -0.3

       

 ( يوضاااح تطاااور أساااعار بياااع المنتجاااات النفطياااة خااااالل 13الجااادول رقااام )

 . 1011-1990الفترة 

 

 (: تطور أسعـار المنتجـات النفطيـة 03جدول رقم )

 4104-4111خالل الفترة 

 )الوحدة: درهم/ لتر(                                                                    

 السنـة

بنزين 

 ممتاز

98 

بنزين 

ممتاز 

94 

بنزين 

ممتاز 

95 

كيروسي

ن 

 منزلـي

نفـط 

 )ديـزل(

زيت 

وقود 

 ثقيـل

غاز 

بترول 

 مسـال

1990 140 - - 40 85 11 32 

1000 140 105 - 20 110 11 45 

1002 - - 150 80 140 11 54 

1008 - - 180 80 170 11 54 

1011 - - 150 80 150 11 54 

 

 

ز الطبيعي لالساتعمال المحلاى فاي المنشالت الصاناعية وبالنسبة لتسعير الغا    

فىنااا يوجااد سااعر موحااد لجميااع مسااتهلكيا علااى مسااار خااط الغاااز السااااحلي  

 .  طرابلس - الخمس –مصراتة  -)البريقة 
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 تطور أسعار الطاقة الكهربائية -4.3

 

سااااعة لكااال ناااوع مااان أناااواع  -ياااتم اساااتخدم أساااعار مختلفاااة للكيلاااووات      

نزلاااي، إناااارة عاماااة، مرافاااق وخااادمات، تجااااري، صاااناعي، االساااتهالك )م

زراعي( حيث تم تقسيم القطاع الصناعي إلى صناعي خفيا  وصاناعي ثقيال، 

وتقسيم القطاع الزراعي إلى صغار الزراعيين وكبار الزراعيين. الجدول رقم 

 . 1011-1990( يوضح تطور أسعار بيع الطاقة الكهربائية خالل الفترة 14)

 
 4104-0991(: تطـور أسعـار الطاقـة الكهربائيـة خالل الفترة 02جدول رقم )

 ساعة( -)الوحدة: درهم/ كيلووات                                                    

           ة
     ة
 ع  ة

     ق
       

  ج   
    ع 
     

    ع 
     

    ع 
     

    ع 
     

                             

                             

                             

                             

                             

     *                      

     **                      

     **                      

     **                      

     **                      

:       * 
   

**:       
   ه /ك. .س.   ك. .س./ ه ،       -        ه /ك. .س.   ك. .س./ ه ،      -       

   ه /ك. .س.  9ك. .س./ ه ،    2  -        ه /ك. .س.   ك. .س./ ه ،      -    

 .  ه /ك. .س   ك. .س./ ه        ق،    2    ه /ك. .س.  9ك. .س./ ه ،      -    

   ه /ك. .س.  2ك. .س./ ه ،      -    
   ه /ك. .س.  2ك. .س./ ه ،      -         
   ه /ك. .س.   ك. .س./ ه        ق،          
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 رابعا: نهج تطوير مصادر الطاقة 

 

 مصادر الطاقة الهيدروكربونية -0.2

       

بونيااة فااي يعماال قطاااع الاانفط علااى تطااوير مصااادر الطاقااة الهيدروكر

بيعاي حتاى عاام طالبالد وذلك من خاالل المخطاط العاام إلنتااج الانفط والغااز ال

ملياون برميال فاي  1الذي يهدف إلى زياادة فاي معادل إنتااج الانفط إلاى  1010

 -اليوم ذلك من خالل مشروعات متعددة تشمل :

 زيادة اإلنتاج من الحقول المنتجة حالياً. – 1

 ي السابق.تطوير الحقول المكتشفة ف – 1

زيادة االحتياطي النفطي  والغازي بتحقيق اكتشاافات نفطياة وذلاك  – 3

 عن طريق المشاركة وتشجيع االستثمار.

 

 مصادر الطاقة المتجددة -4.2

 

بهذه المصادر حيث تجرى األبحاث والتطبيقات المتعلقاة بالطاقاة ليبيا تهتم      

المتجااددة، والتحوياال  المتجااددة مثاال دراسااات وأبحاااث تقياايم مصااادر الطاقااة

الحااراري للطاقااة الشمسااية، وطاقااة الرياااح، والخاليااا الشمسااية. كااذلك القيااام 

باابعل التطبيقااات الميدانيااة المحاادودة للطاقااة الشمسااية وطاقااة الرياااح والتااي 

تنحصاار فااي بعاال المشااروعات الصااغيرة دون أن تصاال إلااى درجااة كبياارة 

 بحيث تساهم في اإلمداد الطاقوى في ليبيا.
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 مسا: تطور الصناعات النفطية الالحقةخا

 

لقد أعطي اهتمام كبير للصناعات النفطية من أجال تحقياق أعلاى عائاد مان      

الوحاادة المنتجااة وخلااق بيئااة صااناعية متنوعااة تعتمااد علااى المااوارد المحليااة 

المتاحة وبما يكفل استغاللها االستغالل األمثل. وعلى ضوء هاذه األهاداف فقاد 

تشييد عدة مشروعات تكريرية وبتروكيماوية لساد االحتياجاات من ليبيا تمكنت 

المحليااة والتصاادير إلااى األسااواق العالميااة باإلضااافة إلااى وجااود مشاااريع فااي 

 مرحلة التعاقد والدراسات. وفيما يلي المشروعات القائمة على النفط والغاز.

 

 النفــــطتصنيع  -0.5

 

 النفط تكريرصناعة  -0.0.5

 

أل  برميال يوميااً   380التكريرية اإلجمالية في الوقت الحالي  تبلغ الطاقة     

 .ليبيامن خالل خمس مصافي قائمة موزعة داخل 

 

أل  برميل في الياوم أقيمات  110تبلغ طاقتها التكريرية   مصفاة الزاوية:  -1

وذلك  1974في مدينة الزاوية غرب مدينة طرابلس حيث بدأ التشغيل عام 

المنطقااة الغربيااة والجنوبيااة للاابالد وتصاادير ماان أجاال تغطيااة احتياجااات 

 الفائل من اإلنتاج إلى الخارج.

 

ألا  برميال فاي الياوم وأقيمات  10:   تبلغ طاقتها التكريرياة مصفاة طبرق -1

بهادف  1982عاام  لليبيااهذه المصفاة فاي مديناة طبارق بالمنطقاة الشارقية 

 تغطية احتياجات هذه المنطقة.

 

آالف برميال فاي الياوم حياث  10التكريرياة  تبلغ طاقتهاا   مصفاة السرير: -3

تقااع هااذه المصاافاة بمنطقااة الساارير بالوسااط الشاارقي للاابالد وأنشاائت عااام 

 بهدف تغطية احتياجات المنطقة الشرقية المتزايدة. 1989

 

أل  برميل في الياوم  110:   وتبلغ طاقتها التكريرية مصفاة رأس النوف  -4

وتام بناههاا  لليبيااقاة الوساطى حيث تقع هذه المصافاة بارأت الناوف بالمنط

بهااادف تزوياااد المجماااع البتروكيمااااوي بلقااايم النافتاااا أوال، ثااام  1985عاااام 

 تصدير المنتجات النفطية األخرى من أجل تنويع وتحسين مصادر الدخل.
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آالف برمياال وهااي أقاادم  10:   وتبلااغ طاقتهااا التكريريااة مصفففاة البريقففة  -5

 البريقة بوسط الساحل.بمنطقة  1925مصفاة حيث تم تشييدها عام 

 

 الزيــوت -4.0.5

ألا  طان  78توجد وحدة لخلط الزياوت بمصافاة الزاوياة بطاقاة تصاميمية      

سنويا من مختل  أنواع زيوت المركبات، وهناك مخطط لمضااعفة طاقاة هاذه 

 .الوحدة

 

 اإلســفلت -3.0.5

ل ألاا  طاان ساانويا وذلااك ماان خااال 100تبلااغ الطاقااة التصااميميا ل ساافلت      

ألاا  طاان  100وحاادتين األولااى بالزاويااة والثانيااة ببنغااازى طاقااة كاال واحاادة 

 سنويا.

 

 تصنيع البتروكيماويات -4.5

تطاااور هاااذا النشااااط ماااع بداياااة الثمانيناااات حياااث أقااايم مصااانع األيثيلاااين      

والوحاادات الالحقااة لااا بااالمجمع البتروكيماااوي باارات النااوف،  وشاارع فااي 

 أل  طن سنوياً من النافتاا إلنتااج  1100كسير ، حيث يتم ت1987اإلنتاج عام 

 المواد التالية: 

 

 أل  طن سنوياً    330 إيثيلين بطاقة إنتاجيـة: -        

 أل  طن سنوياً    171 بروبلين بطاقة إنتاجية: -        

 أل  طن سنوياً    130 خليط رباعي الكربون بطاقة إنتاجية: -        

 أل  طن سنوياً    334 ري بطاقة إنتاجية:جازولين حرا -        

 أل  طن سنوياً     45 زيت وقود حراري بطاقة إنتاجية: -        

  

وضمن المرحلة الثانية لهذا المجماع، دخال مرحلاة التشاغيل فاي منتصا       

ألا  طان  80مصنع البولي إيثيلين مرتفاع الكثافاة بطاقاة إنتاجياة  1998عام 

ألاا  طاان  80يثيلااين ماانخفل الكثافااة بطاقااة إنتاجيااة ساانوياً ومصاانع البااولي إ

ساانوياً، حيااث ينااتج المصاانعان مختلاا  الشاارائح المسااتخدمة فااي الصااناعات 

 الالحقة على هذه المنتجات. 
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 تصنيـع الغــاز -3.5

 

 تســييل الغاز  -0.3.5

 

 معمل البريقة -أ

 345نتاجيااة يااتم تسااييل الغاااز الطبيعااي بهااذا المعماال حيااث يبلااغ طاقتااا اإل     

 أل  برميل في اليوم مـن النافتـا. 10مليون قدم مكعب في اليوم باإلضافة إلى 

 

 معمل الزويتينـة - ب

أل  برميل فاي الياوم  10تتم في هذا المعمل معالجة سوائل الغاز إلنتـــاج      

 .آالف برميل في اليوم من غاز البترول المسال 10من النافتـا و 

 

 ــاتالبتروكيماوي -4.3.5

تشاامل الصاااناعات البتروكيماوياااة القائماااة علاااى الغااااز الطبيعاااي باااالمجمع      

 البتروكيماوي بمرسى البريقة على المعامل التالية:

 

 األمونيــا - أ

طاان متااري فااي اليااوم،   1000توجااد وحاادتان بطاقااة تصااميميا كاال منهمااا      

عااام . وفااي 1981والثانيااة عااام  1978حيااث باادأ إنتاااج الوحاادة األولااى عااام 

 طن متري في اليوم. 1100تم توسيع طاقة الوحدة األولى إلى حوالي  1991

 

 الميثانــول -ب

طاان متااري فااي اليااوم ماان خااالل  1000تبلااغ الطاقااة اإلنتاجيااة اإلجماليااة      

طان متاري فاي الياوم، حياث بادأ  1000وحدتين بمعمل البريقة طاقة كل منهما 

 .1985ة عام ، والثاني1978تشغيل الوحدة األولى عام 

 

 اليوريـــا -ج

يعتمد تصنيع سماد اليوريا علاى االمونياا المنتجاة بالوحادتين أعااله. وتبلاغ      

طان متاري فاي الياوم، حياث بادأت  1750الطاقة اإلنتاجية للوحادتين القاائمتين 

طان متاري فاي الياوم عااام  1000الوحادة األولاى والتاي تبلاغ طاقتهاا اإلنتاجيااة 

 . 1984طن متري في اليوم خالل عام  1750ة إنتاجية ، والثانية بطاق1981
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 مشروعات مسـتقبلية -2.5

       

باإلضااافة إلااى  الصااناعات النفطيااة السااال  ذكرهااا توجااد هناااك عاادة 

الظروف التاي مارت مشاريع تضمنتها خطة التحول والتي تأجل تنفيذها بسبب 

يمهاا ماان الناحياة الفنيااة وياتم حالياا إعااادة تقي الفتارة الماضااية ، خااالل ليبياا بهاا 

 .واالقتصادية لتكون برنامج العمل خالل الفترة القادمة في هذا المجال

 

 م 4102 – 4101 لقطاع النفط والغاز ملخص البرنامج التنموي

 مجال االحتياطيأواًل : 

 -النفط  الخام  : -1

من المتوقع أن يصال مجماوع المسااحات الممنوحاة للشاركات األجنبياة 

( كااام مرباااع ، وهاااي  8007000نهاياااة سااانوات الخطاااة إلاااى )والوطنياااة ماااع 

المساااحات الرسااوبية الممكاان اضااافتها ماان خااالل الجااوالت القادمااة او التعاقااد 

المباشااار ويالحاااف ان الزياااادة ساااتكون بسااايطة نظااارا المكانياااة تخلاااي بعااال 

 الشركات عن قطعها الحالية الممكن اعادة منحها

( 7خالل فترة الخطة إضافة )كما يتوقع أن ينتج عن نشاط االستكشاف 

( بليااون 48.4مليااار  برمياال علااى االحتياااطي الحااالي والااذي يقاادر بحااوالي )

 برميل . 

 

 -الغاز : -1

( تريليون قدم مكعب مان 15بالنسبة للغاز يتوقع تحقيق إضافة حوالي )

(  53الغاز المصاحب والحار علاى األحتيااطي الحاالي والاذي يقادر بحاوالي ) 

 .تريليون قدم مكعب 

 

 مجال االستكشافثانياً : 

( كااام طاااولي مااان المساااح 187120متوقاااع خاااالل الخطاااة مساااح )مااان ال

( كاام مربااع ماان المسااح الساايزمي ثالثااي 897200الساايزمي ثنااائي األبعاااد و )

 ( بئر استكشافي . 374األبعاد ، وحفر )
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 مجال اإلنتاجثالثاً : 

 -إنتاج النفط والمكثفات : -1

( ملياون  1.7) حاوالي ن الانفط الخاام ما 1010للعاام بلغ معدل اإلنتااج 

( ملياون برميال يومياا  1.1برميل يوميا، ومن المتوقع أن يتطور ليصل إلاى ) 

( 90)حاوالي مان المكثفاات  1010للعاام م ، كما يبلغ معدل اإلنتاج 1014سنة 

( ألا  برميال يومياا ماع 100أل  برميل يوميا ويتوقع أن يتطاور ليصال إلاى )

 نهاية الخطة . 

 

 -إنتاج الغاز: -1

 

من الغاز المصاحب والحر الغير معالج  1010لعام ليبلغ معدل اإلنتاج 

( 37300( مليااون قاادم مكعااب يوميااا ليصاال فااي  نهايااة الخطااة إلااى ) 37000) 

 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
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 مجال التكرير رابعاً : 

تطوير المصافي المحلية )الزاوية + رات النوف + طبرق( من خاالل 

ستثمار بالمشاركة مع شركات عالمية متخصصة للرفع من قيمة المنتجاات، اإل

ومواكبة المواصفات العالمية المطلوبة، وتحسين شريحة اإلنتاج بتحويال زيات 

الوقااود الثقياال إلااى مشااتقات وساايطة وخفيفااة ،علمااا بااأن مصاافاة رات النااوف 

تااااريخ دخلااات تحااات مظلاااة الشاااركة الليبياااة اإلماراتياااة المشاااتركة )ليركاااو( ب

م والتااي باادورها سااتقوم بتطااوير المصاافاة وفااق إتفاقيااة المشاااركة  9/3/1009

 الموقعة معها بالخصوص. 

 

العماال علااي زيااادة إنتاااج بناازين الساايارات للسااوق المحلااي ماان خااالل 

تطااوير مصاافاة الزاويااة بتحوياال النافتااا الزائاادة المنتجااة بالمصاافاة، وذلااك لسااد 

تياجاااات الساااوق مااان هاااذه الماااادة العجاااز فاااي الساااوق المحلاااي، وتاااأمين اح

اإلسااتراتيجية، وبتحوياال زياات الوقااود الثقياال الااى منتجااات خفيفااة وخصوصااا 

 بنزين السيارات.

 

دراساااة تطاااوير وتوسااايع مصااافاة طبااارق، وذلاااك بىساااتغالل الوحااادات 

ألا  برميال/اليوم إلنتااج  100القائمة، وإضافة مصفاة متكاملاة بطاقاة حاوالي 

لمواصافات الحديثاة لتساويقا دولياا بسابب إزديااد الوقود وخاصة الديزل طبقاا ل

ساالوب اإلسااتثمار بالمشاااركة مااع شااركات االطلااب العااالمي عليااا،من خااالل 

 عالمية متخصصة. 

 

ألا  برميال/ الياوم فاي الجناوب )مديناة سابها(  10انشاء مصفاة بقادرة 

لسد حاجة المنطقة من المحروقاات، وتقليال المصااري  والصاعوبات المتعلقاة 

منتجااات النفطيااة ماان الشاامال إلااى الجنااوب، مااع األخااذ فااي اإلعتبااار بنقاال ال

 اقتصاديات المصفاة المتدنية نتيجة لصغر حجمها. 
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 مجال الصناعات البتروكيماويةخامساً :

جمياااع المشاريــاااـع المزماااع تنفياااذها ساااتقوم علاااى أســاااـات اإلساااتثمار 

 .تخصصةمبالمشاركة مع شركــات إستثمارية عالمية 

 

   -المجمع البتروكيماوي بمرسى البريقة :

 

من المخطط اإلساتمرار فاي المحافظاة علاى الطاقاة اإلنتاجياة للوحادات 

القائمااة مااع تطويركاال ماان مصاانعي األمونيااا، ومصاانعي اليوريااا ماان خااالل 

 فقاً لآلتي :المشاركة مع شركة يارا النرويجية و

ساايتم تطااوير القاادرات اإلنتاجيااة ماان خااالل الشااركة الليبيااة النرويجيااة 

مسااايحي            المشاااتركة لألسااامدة والتاااي باشااارت عملهاااا بتااااريخ 

 ومجال العمل يشمل ما يلي :

تتااولى الشااركة المشااتركة تشااغيل الوحاادات القائمااة لمصاانعي األمونيااا، 

 لمشاركة.ومصنعي اليوريا ، وذلك وفق إتفاقية ا

العمل علاى تحساين معادالت األداء، وزياادة الطاقاات اإلنتاجياة الحالياة 

 % تقريباً.30 -%  15بنسبة 

الشروع في إنشاء مصانع جديادة بعاد تاوفر كمياات إضاافية مان الغااز، 

طن/ياوم مان األمونياا،  37000ومن المتوقع أن تكون هاذه الطاقاات فاي حادود 

احتياجاات الساوق العالمياة، وبعاد إجاراء  وتحدد طاقات اليوريا الجديادة حساب

 الدراسات االقتصادية  والفنية الالزمــة . 
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 سادسا: االستثمارات في قطاع الطاقة 

 

 قطـاع النفـط والغـاز -0.6

       

 تهدف خطة االستثمار في قطاع النفط تحقيق المستهدفات التالية:

المحافظة على الثروة النفطية وزياادة احتياطاتهاا وإطالاة عمرهاا  -

 كثي  أنشطة االستكشاف واالسترداد اإلضافي.بت

تحقياااق أفضااال الفوائاااد وتحساااين معااادالت األداء فاااي مجااااالت   -

 الصناعات النفطية المختلفة.

تاااااوفير متطلباااااات الساااااوق المحلاااااي مااااان المنتجاااااات النفطياااااة   -

 والبتروكيماوية وتصدير فائل يساهم في تنويع مصادر الدخل.

وية وتكاوين جيال يساتوعب توطين الصناعة النفطية والبتروكيما  -

 تقنيات هذه الصناعة.

 مواكبة التطور التقني والتكنولوجي والبيئي العالمي.  -

 االهتمام والتركيز على برامج الصيانة بمختل  أنواعها.  -

العمااال علاااى كساااب أساااواق تساااتوعب صاااادرات الااانفط والغااااز   -

 ومنتجاتها النفطية والبتروكيماوية.

 

لمالية المطلوبة لتحقيق هاذه المساتهدفات بحاوالي وقد قدرت االستثمارات ا     

 مليار دوالر موزعة كما يلي: 11

 

 االستكشاف واإلنتاج:

قدرت لبرامج االستكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز واستغالل الغاز مبالغ      

ملياااار دوالر. وباساااتكمال مشاااروعات  الخطاااة سااايتم  17اساااتثمارية بحاااوالي 

 .تدعيم االحتياطي العام 

 

 

 التكرير وتصنيع النفط والغاز:

مليااار دوالر. وباسااتكمال  4قاادرت لهااذا النشاااط مبااالغ اسااتثمارية بحااوالي      

ألااا   400المشاااروعات المخطاااط لهاااا سيصااال معااادل التكريااار إلاااى حاااوالي 

ألاا  طاان ماان الغاااز  341الي تاام إنتاااج حااو 1010عااام  وخاااللبرمياال/يوم.  

طان  1040أل  طن متري من البنزين، وحاوالي  90المسال سنويا ، وحوالي 

ألا  طان متاري مان الاديزل،  2311متري مان الكيروساين بنوعياا، وحاوالي 

أل  طن متري مان زيات الوقاود الثقيال. كماا تام إنتااج حاوالي   1820وحوالي 
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أل   100،  وحوالي 1001م عا خاللأل  طن متري من البولي إيثيلين  120

أل  طن متاري  45، وحوالي 1004عام  خاللطن متري من البولي بروبلين 

ألا  طان متاري  55صال إلاى حاوالي حتى و 1004عام  خاللمن البيوتاديين 

ثام  1004أل  طن متري من البنازين العطاري عاام  45، وحوالي 1010عام 

ألاا  طاان  35 ، وحااوالي1010ألاا  طاان متااري عااام  55صاال إلااى حااوالي و

ألاا  طاان  45لااى حااوالي ثاام وصاال ا  1004متااري ماان محساان البناازين عااام 

 .   1010متري عام 

 

باستقطاب رهوت األماوال األجنبياة واالساتفادة مان ليبيا وفي إطار اهتمام      

الخبااارات والتقنياااات الحديثاااة فاااي تساااخير اإلمكاناااات والماااوارد لبنااااء قاعااادة 

مؤسسااة الوطنيااة للاانفط علااى إرساااء قواعااد اقتصااادية قويااة ومتنوعااة، تعماال ال

االستثمار األجنبي فاي مجاال الانفط بفروعاا المختلفاة وذلاك عان طرياق عقاود 

ليبياا المشاركة والمقاسمة والمقاولة، وإنشاء شركات متخصصة داخل وخارج 

فااي المشااروعات القائمااة والجدياادة، وتقااديم التسااهيالت الماليااة واإلداريااة بمااا 

جنبي من االستمرارية في االستثمارات المتنوعاة. وجمياع يمكن رأت المال األ

هذه الخطوات تهدف إلى تقليل عنصر المخاطرة بالنسبة لالستثمارات المحلياة 

ونقل التقنية المتطورة خاصاة فاي مجاال تطاوير االكتشاافات النفطياة والغازياة 

 في المناطق المغمورة وعلى اليابسة ومشروعات االسترداد اإلضافي.
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 قطـاع الكهربــاء -4.6

 

يهدف قطاع الكهرباء من خالل تنفيذ الخطة المستقبلية للمشروعات للفتارة      

إلى  ضمان تغذياة كاملاة لألحماال الكهربائياة علاى مادار السانة  1000-1011

بما في ذلك الذروة الكهربائية المتوقعة أخذاً فاي االعتباار التشاغيل االقتصاادي 

فاقاد الفناي إلاى نسابة مقبولاة فنياا واقتصااديا وتحساين لوحدات التوليد وتقليال ال

أداء المنظومة الكهربائية وضمان االساتمرارية تحات الظاروف المختلفاة التاي 

تمر بها الشبكة العامة. وقد وضاع القطااع مجموعاة إساتراتيجيات لتحقياق هاذه 

 األهداف منها: 

 

 إنشاء وحدات توليد الكهرباء ذات سعات كبيرة. -      

 استخدام تقنيات توليد المحطات البخارية ومحطات الدورة المزدوجة. -      

 التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي. -      

 كيلوفولت. 400استحداث شبكة الجهد الفائق  -      

 إنشاء مراكز التحكم والمراقبة المتطورة. -     

كيلوفولاااات والمتوسااااط  110تطااااوير وتوساااايع شاااابكات الجهااااد العااااالي  -     

 وشبكات التوزيع لتلبية احتياجات المزودين بالطاقة الكهربائية.

 

 

وعليااا، فقااد قاادرت االحتياجااات االسااتثمارية فااي مجااال توليااد وتوزيااع الطاقااة 

مليااون دينااار كمااا هااو موضااح  3242بحااوالي  1010الكهربائيااة حتااى عااام 

 (.  15بالجدول رقم )
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 مار في قطاع الكهربـاء  (: تكلفة االستث05جدول رقم )

 )مليون دينار(  4101-4111خالل المخطط                     

 

 إجمالي المبالغ البيـــان

 1954 مشروعات إنتاج الطاقة

 498 ك.ف 400مشروعات شبكة الجهد الفائق 

 330 ك.ف 110مشروعات شبكة الجهد الفائق 

 117 مشروعات مراكز التحكم والمراقبة

 125 ك.ف 30و  22الجهد المتوسط  مشروعات

 453 مشروعات شبكة التوزيع

 19 مشروعات التصنيـع

 3242 اإلجمــالــي

 

 

وفي مجال تحلية المياه،  فىن المخطط المستقبلي يهدف إلاى إنشااء سلسالة       

محطات تحلية مياه البحر علاى طاول السااحل الليباي حياث مان المتوقاع تطاور 

متار مكعاب فاي الياوم حالياا إلاى حاوالي  1007000مان  إنتاج محطات التحلياة

، 1010-1000متاار مكعااب فااي اليااوم  بنهايااة المخطااط العشااري  8007000

 مليون دينار خالل سنوات الخطة. 590حيث يخطط الستثمار ما قيمتا 
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 سابعا: إجراءات الحفاظ على الطاقة وترشيد استهالكها

 

وزارة شااايد اساااتهالكها، أصااادرت فاااي إطاااار الحفااااظ علاااى الطاقاااة وتر     

العدياااد مااان التوصااايات  الكهربااااء والطاقاااات المتجاااددة ووزارة الااانفط والغااااز

الهادفة إلاى ترشايد اساتهالك الطاقاة فاي مختلا  القطاعاات االقتصاادية وعلاى 

رأسها قطاع النفط والغاز الطبيعي وقطاع الكهرباء، وقد تقارر بنااء علاى هاذه 

ات الهادفة إلى الحاد مان اإلساراف فاي اساتهالك التوصيات العديد من اإلجراء

 الطاقة بعضها إجراءات سعرية والبعل األخر إجراءات غير سعرية. 

 

بالنساابة ل جااراءات غياار السااعرية، أدت التوجهااات االقتصااادية الجدياادة      

للمجتمع الليبي في كافة األنشطة االقتصادية إلى إعادة النظر في كافة األدوات 

القتصااادية السااابقة وإحااالل أساااليب جدياادة يكااون هاادفها زيااادة واألساااليب ا

اإلنتاج والحد من اإلسراف في كافة أشكالا بما في ذلك اإلسراف في اساتهالك 

الطاقة. وقد اتخذت مجموعة من اإلجاراءات والتاي لهاا صالة وثيقاة باساتهالك 

اع الطاقاة خاصااة تلااك التااي تتعلااق بااأكبر القطاعااات اسااتهالكا للطاقااة وهااو قطاا

النقااال. ومااان ضااامن هاااذه اإلجاااراءات تحساااين شااابكة المواصاااالت والطااارق 

خصوصا داخل المدن، وتشاجيع اساتيراد وساائل نقال تعمال بكفااءة عالياة دون 

 تبذير للطاقة، وتحديد السرعة على الطرق. 

 

ومااان اإلجاااراءات الساااعرية زياااادة أساااعار المشاااتقات النفطياااة )البنااازين      

لوقااود الثقياال(، وكااذلك أسااعار اسااتهالك الطاقااة والكيروسااين والااديزل وزياات ا

الكهربائية، بهدف التقليل من الدعم المتزاياد ألساعار هاذه المنتجاات وللحاد مان 

 التبذير في استهالك هذه المنتجات وترشيد استهالكها. 

 

وفيمااا يلااي لمحااة مختصاارة عاان إجااراءات الحفاااظ علااى الطاقااة وترشاايد      

 قطاع النفط والتكرير، وقطاع توليد الكهرباء.استهالكها المتبعة في كل من 

 

 قطاع النفـط والتكريـر -0.7

تم خالل العقدين الماضايين اعتمااد سياساة واضاحة المعاالم لتحساين كفااءة      

اسااتخدام الطاقااة بالعمليااات الصااناعية والمعاادات، حيااث أدى ذلااك إلااى تحساان 

ة تكريار الانفط وتساتهدف صاناع % في استهالك الطاقة. 30يصل إلى حوالي 

مليون طن سانويا، عادم  17المحلية والتي يبلغ طاقتها التكريرية إلى ما يقارب 

تجاااوز إجمااالي االسااتخدام الااذاتي للمصااافي والفاقااد أثناااء عمليااات التكرياار مااا 

 %.3.5نسبتا 



 العاشر  مؤتمر الطاقة العربي 

 
 ليبيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ـــــــــــــــ  الورقة القطرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 

وتتركاز فاارص خفاال وترشايد اسااتهالك الطاقااة فاي صااناعة التكرياار فااي      

في نظام البخاار، يليهاا المباادالت الحرارياة، وأخياراً عمليات التسخين أوالً، ثم 

منظومااة الطاقااة الكهربائيااة. وتتمثاال االختيااارات الفعالااة الماثلااة أمااام صااناعة 

التكرياار والكيماويااات التااي يمكاان تطبيقهااا لتخفاايل وترشاايد اسااتهالك الطاقااة 

وتحسين كفاءة الطاقة والتي تسعي الصناعة الوطنياة لتنفياذها ووضاع البارامج 

لذلك في اختيارات وإجراءات علي مستوي قطاع صاناعة التكريار، اختياارات 

(  يوضااح 12وإجااراءات علااي مسااتوي الوحاادة الصااناعية.     الجاادول رقاام )

أساااليب وإجااراءات ترشاايد اسااتهالك وتحسااين كفاااءة الطاقااة فااي قطاااع الاانفط 

 .ليبيا والغاز ب
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تحسففين كففففاءة (: أسففاليب وإجفففراءات ترشففيد االسففتهالك و06جففدول رقففم )

 الطاقة

 األجراء أو االختبار

على 

مستوى 

 القطاع

على 

مستوى 

 الوحدة

 أمثلة من 

 شركات القطاع

 تطبيق تقنيات جديدة وإنشاء مصانع 

 جديدة مبنية على أسس جديدة 
  كافة الشركات 

   تطبيق تقنيات الدورة المزدوجة
مجمااع رات ألنااوف وغاااز 

 غرب طرابلس

 طورة لغرض التمكناستخدام محفزات مت

 من إجراء التفاعل عند درجة حرارة أقل 

 في وقت أقل بمنتجات جانبية أقل كمية 

  مشروعات جديدة 

 إعادة استخدام البخار منخفل

 الضغط والمياه الساخنة 
  رات ألنوف 

 كافة الشركات   استخدام نظم تحكم ومراقبة متطورة

 شركة الزاوية   زيادة استخدام مواد العزل الحراري

 رات ألنوف   زيادة استخدام المنتجات الوقودية الجانبية

العمال علااى اساتخدام الوقااود الثقيال رخاايص 

الكلفاة وذلااك باألخااذ فاي االعتبااار أن الوقااود 

الثقيل الليبي يتمتع بمواصفات عالية ويحوي 

نساااااب صاااااغيرة مااااان مركباااااات الكبريااااات 

 والنيتروجين

  شركات متعددة 

 كافة الشركات   لى تكثي  برامج الصيانةالعمل ع

 تحسين كفاءة األفران والغاليات

 واسترجاع الحرارة بالتبادل الحراري 

للوحاااااادات الصااااااناعية وباااااااألخص ماااااان  

 المفاعالت

  كافة الشركات 

العمل علاى وضاع نظاام متقادم ماؤثر إلدارة 

 برنامج ترشيد الطاقة
  كافة الشركات 

ر فااي نظاام وباارامج تشااجيع البحااث والتطااوي

ترشاايد الطاقااة والتقنيااات المتطااورة وباادائل 

الوقااود الااذي يااؤثر إيجاباااً علااى قطاااع الاانفط 

 وقطاع النقل 

  المؤسسة الوطنية 
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 قطـاع الكهربـاء -4.7

 

يتمثل الحفاظ على الطاقة وترشيد استهالكها في قطاع الكهرباء في تشغيل      

تصادياً كلما أمكن ذلك واستعمال الوقود األنساب وحدات توليد الطاقة تشغيالً اق

وقد اتخذت خطوات علمية للتوساع فاي اساتخدام الغااز الطبيعاي إلنتااج الطاقاة 

الكهربائيااة كلمااا تااوفرت الكميااات الالزمااة لتشااغيل محطااات إنتاااج الطاقااة مااع 

التقلياال ماان اسااتخدام وقااود الااديزل بهاادف تقلياال الكلفااة التشااغيلية إلنتاااج وحاادة 

وات سااااعة وزياااادة العمااار االفتراضاااي لوحااادات التولياااد، كاااذلك إدخاااال الكيلااا

وحااادات كبيااارة الحجااام ذات الكلفاااة االساااتثمارية المنخفضاااة، وتحاااوير بعااال 

المحطات الغازية إلى  محطات الدورة المزدوجة لالساتفادة مان حارارة العاادم 

فاااي التوربيناااات الغازياااة الرتفااااع الكفااااءة الحرارياااة فاااي محطاااات الااادورة 

 زدوجة.الم

 

 

 ثامنا: إجراءات الحفاظ على البيئة في صناعة الطاقة  

اهتماما كبيرا بحماية البيئة وتهيئة ظاروف ساالمتها وازدهارهاا ليبيا تولي      

وتسعى إلى كل ما من شأنا تحقياق بيئاة صاحية ساليمة صاالحة لعايا اإلنساان 

انات أو إقليمياة أو أياة إجاراءات محلياة كليبيا وجميع الكائنات الحية. كما تؤيد  

 دولية للحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن فيها. 

 

هتمام  بالبيئاة وساالمة عناصارها بصادور قاانون حماياة البيئاة  وقد برز اال     

المركااز الفنااي لحمايااة البيئااة، وإصاادار ولوائحااا التنفيذيااة بىنشاااء  1981عااام 

افق الالزمة للتخلص التشريعات التي تستوجب توفير الوسائل والمعدات والمر

من مياه الصابورة فاي جمياع الماواني النفطياة للحيلولاة دون تلاوث ميااه البحار 

بالنفط حيث وضعت هذه المنظومات بالفعل في مجموعة من الماوانى النفطياة. 

كااذلك تحديااد الحااادود القصااوى ل نبعاثاااات ماان مصااافي التكريااار سااواء فاااي 

اإلضااافة إلااى  اإلجااراءات الخاصااة الصااورة الصاالبة أو السااائلة أو الغازيااة،  ب

 بتحسين نوعية المنتجات النفطية لكي تكون مقبولة بيئيا. 

 

تم إنشاء الهيئة العامة للبيئة التي حلت محل المركز الفناي  1999وفي سنة      

لحماية البيئة. وقد أعطيت للهيئة كافة الصالحيات المتعلقة بحماية المحايط مثال 

لخاصاااة بحماياااة البيئاااة واألشاااراف علاااى تنفياااذها الخطاااط والبااارامج ااقتاااراح 
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ومتابعتها والقيام بكل ما من شأنا المحافظة على البيئة ومواكباة التطاور ونشار 

كمااا أجيااز للهيئااة حااق التفتاايا علااى التوعيااة ومنااع األنشااطة الضااارة بالبيئااة. 

الجهات  العامة والخاصة، وصالحية  الضبط القضائي فيماا يتعلاق بالمخالفاات 

ترتكااب فااي حااق البيئااة. ومنحاات الهيئااة بموجااب قااانون إنشااائها مساائولية التااي 

إجراء األبحاث والدراسات، وتدريب وتأهيال الكاوادر الفنياة، ووضاع المعاايير 

القياسية والمراقبة والتفتيا عن التلاوث وإلازام كافاة الجهاات واألفاراد بتطبياق 

لهاواء الجاوى والميااه قاانون حماياة البيئاة واللاوائح التابعاة لاا الخاصاة بتلاوث ا

واألرض. كماااا كلفااات الهيئاااة باااأن تسااااهم فاااي إعاااداد ومراجعاااة التشاااريعات 

 والقرارات المتعلقة بحماية البيئة.

 

باالتفاقياات والبروتوكاوالت الدولياة ليبياا وعلى المستوى الدولي، التزمات      

الخاصااة بالبيئااة حيااث وقعاات عليهااا وماان ضاامنها تلااك التااي تتعلااق بااالتلوث 

طااي، وحمايااة البحاار األباايل المتوسااط ماان التلااوث، وتصااري  النفايااات النف

والمواد األخرى، وحماياة طبقاة األوزون، وتغيار المنااا، والحاد مان انبعاثاات 

 الغازات الدفيئة.

 

وفيمااا يلااي ملخصااا ألهاام مااا تاام أو يتخااذ ماان إجااراءات فااي إطااار العماال      

 بموجب التشريعات المذكورة سابقا:

 

 لنفط والتكريرقطاع ا -0.8 

اهتمامااً كبيااراً بحماياة البيئاة. وفااي هاذا اإلطاار تاام ليبياا ياولي قطااع الاانفط ب     

تقااوم  1000إنشاااء إدارة لحمايااة البيئااة بالمؤسسااة الوطنيااة للاانفط خااالل ساانة 

بمراقبة التلوث بمختل  صوره بالمنشلت النفطية وتعمال علاي تطبياق القاوانين 

ودوليااً للحاد مان التلاوث والمحافظاة علاى المحايط واللوائح المعمول بهاا محليااً 

وذلااك بالتنسااايق مااع مركاااز بحااوث الااانفط والشااركات النفطياااة والهيئاااات ذات 

 العالقة.

ماان مجموعااة ماان  ليبياااويتكااون برنااامج حمايااة البيئااة فااي قطاااع الاانفط ب     

اإلجراءات التي تتخذ من قبل إدارات وأقسام حماية البيئة الموجودة بالشركات 

والتااي تهادف إلاي الحااد مان األضاارار التاي قاد تاانجم مان حاادوث ليبياا نفطياة بال

تلااوث صااادر عاان أي نااوع ماان الملوثااات سااواء كاناات هااذه الملوثااات تضاار 

بااالهواء أو التربااة والنباتااات أو البيئااة البحريااة. ويمكاان تصااني  اإلجااراءات 

 واإلرشادات المتبعة لحماية البيئة في هذا القطاع إلي:
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 وإرشادات عامة رئيسية لحماية البيئة وتشمل: إجراءات -1

 إجراءات وإرشادات أثناء تطوير وإنتاج النفط والغاز -           

 إجراءات وإرشادات لصناعة التكرير والنقل والتوزيع والتسويق  -           

 اإلجراءات واإلرشادات لمصانع البتروكيماويات  -           

 ة بالمشاريع الجديدة إجراءات وإرشادات خاص -1

 إجراءات منع التلوث الجوي والبحري واألرضي للعمليات القائمة تشمل:  -3

 إجراءات حماية الهواء الجوي -

 إجراءات حماية البيئة من التلوث الناتج عن المياه الملوثة -

 إجراءات حماية الشاطئ والثروة البحرية -                   

 

 اإلجراءات الفعلية منها:وقد اتخذت مجموعة من      

 

التوجااا التخاااذ اإلجااراءات التنفيذيااة للحااد ماان حاارق الغاااز الطبيعااي بااالحقول  -1

الماذكورة  ومعامل التكرير والتركياز علاى اساتخداما كطاقاة رئيساية باالمواقع

واإلقالل من استخدام الوقود السائل، وضخ الكميات الزائدة من هذا الغاز إلى 

 ي المصاحب إلنتاج النفط.شبكة تجميع الغاز الطبيع

 

إنشاء مراكز االستجابة لحاالت الطوارئ في الماواني النفطياة وتجهيزهاا  -4 

بالمعادات الحديثاة لمكافحاة إي تساارب نفطاي أو منتجاات نفطياة وتاادريب 

 فرق الستخدام هذه المعدات.

 

استخدام معدات حديثة لمعالجة الرواساب المتجمعاة بخزاناات الانفط الخاام  -3 

تجات النفطية بما مكان مان اساترجاع كمياات كبيارة مان هاذه الماواد والمن

 والتوق  عن رمي هذه الرواسب التي كانت سابقا مصدرا لتلوث التربة.
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 قطـاع الكهربـاء -4.8

 

تتلخص اإلجراءات التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء للحفااظ علاى  

 -تي:البيئة في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية في ان

 

اساااتخدام الغااااز الطبيعاااي كباااديل عااان اساااتخدام الوقاااود الساااائل ) الثقيااال  -

والخفياا ( وكااذلك اسااتخدام نظااام الاادورة المزدوجااة للتقلياال ماان اسااتخدام 

 الوقود وذلك بهدف رفع كفاءة التوليد والتقليل من االنبعاثات الملوثة للبيئة.

 

عنااد تنفيااذ المشااروعات  مراعاااة المسااافات القانونيااة حسااب المعااايير الدوليااة -

الجديدة  لضامان ساالمة اإلنساان والحياوان والنباات وكاذلك التاأثيرات علاى 

األجهااازة والمعااادات والمبااااني لضااامان ساااالمتها مااان التاااأثيرات الكهربائياااة 

 والمغناطيسية.

 

رفااع مسااتوى تحمياال وحاادات التوليااد للتقلياال ماان كميااات الغااازات المنبعثااة   -

 التحميل.والتي تزداد عند انخفاض 

 

تركيااب أجهاازة مراقبااة التلااوث بمحطااات إنتاااج الطاقااة الكهربائيااة، والعماال   -

على تركيب نظاام الحقان بالمااء بغارف االحتاراق لخفال درجاات الحارارة 

 التي يؤدي ارتفاعها إلى زيادة التلوث مثل محطة الزاوية الغازية الجديدة.
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الطاقات المتجددة   

 

ادر الطاقاة التاي يعاول عليهاا فاي المساتقبل تعد الطاقات المتجاددة مان مصا

نتيجاااة لتطاااور تقنياتهاااا و نماااو أساااواقها العالمياااة و فاااي ظااال حتمياااة نضاااوب 

المصادر االحفورياة للطاقاة و الخاوف المتزاياد مان مخااطر الطاقاة النووياة و 

تزايااد االصااوات المناديااة بضاارورة الحااد ماان انبعاثااات الغااازات الدفيئااة و مااا 

ات مناخيااة علااي كوكااب االرض. ماان هااذه المنطلااق يترتااب عنهااا ماان تغياار

وباإلضافة إلي تمتع ليبيا بثراء  مصادر الطاقات المتجددة و الموقع الجغرافاي 

المتميز القريب من أساواق الطاقاة جااء اهتماام ليبياا بتنمياة واساتغالل مصاادر 

ل الطاقة المتجددة فيها وذلك بىنشاء العديد من المؤسسات العاملة في هذا المجاا

و علااي رأت تلااك المؤسسااات وزارة الكهرباااء و الطاقااات المتجااددة. وسنساارد 

فاااي الصااافحات القادماااة ملخصااااً عااان الوضاااع الحاااالي و الخطاااط المساااتقبلية 

 الستغالل مصادر الطاقات المتجددة في ليبيا.
 

 المؤسسات الحكومية العاملة في مجال الطاقات المتجددة -0

 

 اسم الجهة / المؤسسة تاريخ التأسيس

 مركزحبوثودراساتالطاقةالشمسية 1978
 الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة 1007

 وزارة الكهرباء و الطاقات المتجددة 1011

 
 

 الكمية لمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني: االهداف االستراتيجية -4
  

ة مساااهمة وضااع الجهاااز التنفيااذي للطاقااات المتجااددة أهاادافاً طموحااة لزياااد

مصادر الطاقة المتجددة فاي مازيج الطاقاة الاوطني و ذلاك كنساب مان إجماالي 

 الطاقة الكهربائية المنتجة و ذلك وفقاً للوارد في الجدول انتي:
 

الزمن 

 المستهدف

نسبة المساهمة من إجمالي الطاقة 

 المنتجة
 مصدر الطاقة المتجددة

 الطاقة الشمسية و طاقة الرياح من الطاقة الكهربائية المنتجة     1015العام 

 الطاقة الشمسية و طاقة الرياح من الطاقة الكهربائية المنتجة      1010العام 

1015العام  % من الطاقة الكهربائية المنتجة 10   الطاقة الشمسية و طاقة الرياح 
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 فاق استخدام الطاقة المتجددة:آجريت حول أالدراسات التي   -3
 

لماضية انجاز العديد من الدراساات فاي مجاال الطاقاات تم خالل السنوات ا

 المتجددة و يمكن تلخيص هذه الدراسات في الجدول انتي:
  

 مجال الدراسة اسم الدراسة نتائج الدراسة تاريخ اإلصدار

     
هامة من طاقة  إمكانياتتوفر 

 الرياح في مناطق مختلفة من ليبيا
 طاقة الرياح لليبيا رياحالاعداد اطلس 

     
هائلة من الطاقة  إمكانياتتوفر 

 الشمسية في ليبيا
 الطاقة الشمسية لليبيا اعداد االطلس الشمسي

     

أكدت الدراسة وجود إمكانيات 

جيدة إلنتاج الطاقة الكهربائية من 

 هذا المصدر

و تقييم االمكانيات المتاحة في  جدوىدراسة 

 مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة

 الرياح

 طاقة الرياح

     

أكدت الدراسة وجود إمكانيات 

الطاقة الكهربائية  إلنتاجكبيرة 

 من هذا المصدر

و تقييم االمكانيات المتاحة في  جدوىدراسة 

مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية 

 و المركزات الشمسية              الخاليا

 الطاقة الشمسية

     
 جدوىوجود  أكدت الدراسة

 اقتصادية من تطبيق هذه التقنية

حول استخدام الطاقة الشمسية  جدوىدراسة 

 في تسخين المياه
 الطاقة الشمسية

1011 

ال توجد آثار سلبية لربط 

مشروعات طاقة الرياح بشبكة 

 الكهرباء

دراسة تأثير ربط مشروعات طاقة الرياح 

 بشبكة الكهرباء
 طاقة الرياح

 األثر البيئي مواقع مشروعات طاقة الرياحلبيئي  مسح تحت االنجاز -

 تحت االنجاز -
دراسة مبدئية عن استخدام الغاز الناتج عن 

 مكبات النفايات في توليد الطاقة الكهربائية

الطاقة من 

 النفايات
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 ء(مشاريع إنتاج الكهربافي مجال الطاقات المتجددة ) المشاريع المنفذة  -2

   

 اسم المشروع نوع المشروع وضع المشروع شروعموقع الم قدرة مركبة

 مشروع كهربة المناطق النائية طاقة شمسية نفذ مناطق متفرقة كيلووات ذروة 132

 مشروع كهربة المناطق النائية طاقة شمسية نفذ آبار رعوية كيلو وات ذروة 40

 ميجاوات 3
-منظومات االتصاالت

 مناطق متفرقة
 المناطق النائيةمشروع كهربة  طاقة شمسية نفذ

 طاقة شمسية نفذ  -مشروع تجريبي  كيلوات ذروة 30
مشروع تركيب منظومات 

 شمسية علي اسطح المنازل

 كيلوات ذروة 250
حماية مهبطية في 

 بعل الحقول النفطية
 طاقة شمسية نفذ

مشروع منظومات شمسية في 

 قطاع النفط

 طاقة رياح نفذ مناطق متفرقة من ليبيا -
حطة لقيات م 12مشروع 

 سرعات  و بيانات الرياح

 طاقة رياح تحت التنفيذ درنة ميجاوات 20
 20مشروع محطة درنة 

 ميجاوات بطاقة الرياح

 

 

 نتاج الحراري )تسخين مياه(االمشاريع  –المشاريع المنفذة  -5

 

 نوع المشروع وضع المشروع القطاع

 سيةمياه بالطاقة الشمتسخين  منظومة 2000 تم التنفيذ السكني

 للمساجد مياه بالطاقة الشمسيةتسخين  منظومة 3000 تحت التنفيذ خدمات
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 ء(نتاج الكهرباامشاريع  )  4105 -4103في الفترة   المستهدفةالمشاريع  -6

 

سنة 

 التشغيل
 التمويلجهة 

الطاقة 

المتوقع 

انتاجها 

سنوياً 

 )م.و.س(

القدرة المركبة 

 )م.و(
 نوع المشروع موقع المشروع

     
تمويل 

 حكومي 
 هون ميجاوات 14       

محطة  -طاقة شمسية

خاليا شمسية مربوطة 

 بالشبكة

تمويل  1015

 سبها ميجاوات 40        حكومي

محطة  -طاقة شمسية

خاليا شمسية مربوطة 

 بالشبكة

        استثمار 1015

 ميجاوات 50
جنوب الجبل 

 االخضر

محطة  -طاقة شمسية

خاليا شمسية مربوطة 

 الشبكةب

تمويل  1015

 حكومي

      
 مناطق متفرقة ميجاوات 1

تغذية  -طاقة شمسية

 المناطق النائية

تمويل  1015

 حكومي

      
 مناطق متفرقة ميجاوات 3

منظومات  -طاقة شمسية 

 اسطح المنازل

تمويل  1015

 حكومي

        
 مزرعة رياح -طاقة رياح المقرون ميجاوات 80

         استثمار 1015
 المقرون ميجاوات 110

مزرعة رياح  -طاقة رياح

 1المقرون
 

 1011ميجاوات ضمن آلية التنمية النظيفة في نهاية العام  14تم تسجيل مشروع محطة هون  مالحظة /

-1014علي أن تكون فترة اعتماد شهادات خفل االنبعاثات الكربونية لمدة عشر سنوات )

الطاقة في ليبيا يتم تسجيلا ضمن آلية التنمية ( ليكون بذلك أول مشروع في قطاع 1013

 النظيفة.
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 ء(مشاريع إنتاج الكهربا )  4145 -4106في الفترة   المستهدفةالمشاريع  -7

 

 التمويلجهة 
القدرة المركبة 

 )م.و(

موقع 

 المشروع
 نوع المشروع

تمويل ميجاوات  340

 حكومي

 ميجاوات استثمار 400

 محطات لطاقة الرياح ةمناطق متفرق ميجاوات 740

تمويل ميجاوات  110

 حكومي

 ميجاوات استثمار 500

 مناطق متفرقة ميجاوات 710
محطات للخاليا 

 الشمسية

تمويل ميجاوات  115

 حكومي

 ميجاوات استثمار 150

 مناطق متفرقة ميجاوات 375
محطات مركزات 

 شمسية

 

    

إلنتاج الحراري ايع مشار   4106 -4103في الفترة    المستهدفةالمشاريع  -8

 )تسخين مياه(

 

 نوع المشروع القطاع الجهة المنفذة

 تمويل حكومي 

السكني و الخدمي و التجاري في 

 مناطق متفرقة من ليبيا

مشروع منظومات 

تسخين المياه بالطاقة 

 20الشمسية بسعة 

 ميجاوات

 
ري إلنتاج الحراامشاريع    4145 -4106في الفترة    المستهدفةالمشاريع  -9

 )تسخين مياه(
 

 التمويلجهة 
القدرة المركبة 

 )م.و(

موقع 

 المشروع
 نوع المشروع

 تمويل حكومي

 
 ميجاوات 150

مناطق 

 متفرقة
 تسخين المياه بالطاقة الشمسية
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مشاريع البحث والتطوير والمشاريع التجريبية في مجال استخدام تطبيقات  -01

 تقنيات الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة

 نوع المشروع موقع المشروع ف المشروعوص

مشروع تجريبي لمحطة طاقة شمسية بقدرة 

 مشروع محطة للطاقة الشمسية جامعة طرابلس كيلووات ذروة مربوطة بالشبكة 14

              منظومات بسعة اجمالية 10تركيب عدد 

 متفرقة واقعم كيلوات ذروة 30
مشروع تركيب منظومات 

 نازلشمسية علي اسطح الم

 
 

 مراكز البحوث المعنية بتطوير أبحاث وتطبيقات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة -00

 

 تاجوراء –طرابلس ،  مركز بحوث و دراسات الطاقة الشمسية 

 

جراء كافة البحوث و يهدف أل 1978تأسس هذا المركز البحثي في العام 

ز بمعامل و كفاءة الطاقة و مجه والدراسات المرتبطة بالطاقات المتجددة

 .ومختبرات حديثة ألجراء كل االختبارات في هذا المجال  
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 كفاءة استخدام الطاقة
 

من المواضايع  -في كافة القطاعات  -يعتبر موضوع كفاءة استخدام الطاقة 

التااي لاام تحاال باالهتمااام الااالزم خااالل الساانوات الماضااية ، و استشااعاراً ماان 

هميااة هااذا الموضااوع أسااندت مااؤخراً وزارة الكهرباااء و الطاقااات المتجااددة بأ

موضوع كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الكهربااء إلاي مهاام  الجهااز التنفياذي 

للطاقااات المتجااددة  ليكااون بااذلك نااواة لتشااكيل جساام علااي المسااتوي الااوطني  

 مستقبالً يهتم بمجال كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات .
 

 المعتمدة لكفاءة الطاقةاألهداف اإلستراتيجية الكمية  -
 

لاام تعتمااد ليبيااا حتااى انن اهاادافاً اسااتراتيجية كميااة لكفاااءة الطاقااة بصااورة 

علاي اعاداد مساودة الخطاة يقوم الجهاز التنفيذي للطاقات المتجاددة  رسمية ، و

الوطنية لكفاءة الطاقة في ليبيا وفق االطار االسترشادي العربي لتحسين كفااءة 

و تتضاامن هااذه   ،  مااع جميااع  الوطنيااة ذات العالقااة و ذلااك بالتشاااور الطاقااة

 النهاائى تصال المساتخدم لادى المسودة  تحقيق وفورات في الطاقاة الكهربائياة

 االخيرة. سنوات إنتاج الخمس متوسط من      إلى
 

 

الدراسات التي اجريت حول آفاق ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة  -4

 استخدامها

 

 نتائج الدراسة
صدار تاريخ إ

 الدراسة
 اسم الدراسة

في مرحلة تنقيح هذه المسودة وذلك من خالل التشاور 

مع كل الجهات ذات العالقة هذه الخطة في طور 

          االعداد وتضمنت العديد من االهداف و االجراءات 

و هي في طور المناقشة مع القطاعات ذات العالقة 

 تمادهالصياغتها في صورتها النهائية و بالتالي اع

     
اعداد المسودة االولي للخطة 

 الوطنية لكفاءة الطاقة

تهدف هذه الدراسة لمعرفة نمط استهالك الطاقة 

الكهربائية في ليبيا وفرص تطبيق برامج كفاءة الطاقة 

، وقد تمت هذه الدراسة بناءا علي تجميع بيانات 

واقعية عن استهالك الطاقة الكهربائية قامت بها فرق 

 الشركة العامة للكهرباءعمل من 

 

     
إدارة جانب الطلب علي 

 DSM الطاقة الكهربائية 
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وكفاءة الطاقة في عمليات إنتاج ونقل  استهالكالبرامج المنفذة في قطاعات  -3

 وتوزيع الكهرباء

 

 اسم البرنامج سنة البدء مقدار الوفر

 1013نهاية العام   جيجاوات ساعة في السنة 450
باح توزيع مليون مص

 CFLموفر للطاقة  

 

 الطاقة استخدامالبرامج المخططة في مجال كفاءة وترشيد  -2

 اسم البرنامج القطاع سنة البدء

 الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة قطاع الكهرباء 1014

 ملصق كفاءة الطاقة المنزلي والتجاري في مراحل مبدئية

 
 

 متفرقات

 
  الطاقة  بخصوصقوانين و تشريعات   1011لم تصدر في ليبيا حتي نهاية العام

الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة الطاقة ، و لكن استخدام المتجددة و كفاءة 

الطاقات المتجددة بصورة عامة و استخدام بصدد أعداد مسودة قانون لتشجيع 

 .تشجيع استخدام منظومات تسخين المياه بالطاقة الشمسية علي وجا الخصوص

 لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةوافز معتمدة ال توجد حتي انن ح 

 في ليبيا ، و يتم حاليا دراسة لوائح لتحفيز المستثمرين في هذا المجال.

  شركات تصنيع و ال شركات تركيب متخصصة في مجال  اننال توجد حتي

من القطاع الخاص كبيرة الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة ، و توجد رغبة 

 .نخراط في هذا المجال مستقبالً لال

   ال توجد مؤسسات تعليمية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة

و لكن توجد بعل المقررات الدراسية الجامعية تدرت في كليات الهندسة في 

الجامعات الليبية هذا باإلضافة إلي العديد من مشاريع التخرج لنيل درجة 

 .ير تتناول مواضيع الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقةالبكالوريوت و الماجست

  ًيوجد في ليبيا الكثير من الخبراء العاملين في مجال الطاقة المتجددة خصوصا

الطاقة الشمسية و يوجد نضوب في الخبرات العاملة في مجال كفاءة استخدام 

 الطاقة.
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 القليمية العاملة انضمت ليبيا لعضوية العديد من المنظمات و المراكز الدولية و ا

في مجال الطاقة المتجددة و كفاءة استخدام الطاقة أهمها الوكالة الدولية للطاقة 

 المتجددة و المركز االقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة

  تطمح ليبيا إلقامة تعاون عربي في مجال الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة و ذلك

 من خالل:

 مسي و آخر للرياح للوطن العربيالعمل علي اصدار اطلس ش 

  تقوية و تعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية 

   لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربيةوضع آليات 

   في مجال الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة توفير منح دراسيةو بناء القدرات 

  ةتنظيم المؤتمرات و الندوات وورش العمل بصفة دوري 

  في مجال الطاقة المتجددة االستفادة من المبادرات األوروبية 

  تشجيع التصنيع المحلى لمعدات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في البلدان

 العربية، 

 في هذا المجال. العاملةمؤسسات القطاع الخاص  تشجيع 
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 منهاالطاقة واالحتياجات المطلوبة    تاسعا: تطور القـوى العاملة في صناعة

 

 قطــاع النفــط -0.9

-1000( توزياع العمالاة بقطااع الانفط خاالل الفتارة 15الشكل رقم )يبين        

% 15أما فيماا يتعلاق بالتادريب فاىن الخطاة تساتهدف تادريب ماا باين  ، 1011

% مااان العمالاااة الوطنياااة فاااي المجااااالت الهندساااية والفنياااة واإلدارياااة 10إلاااى 

 والمالية والخدمية.
  

 4104-4111العاملة بقطاع النفـط خالل الفترة  (: القوى05)شكل رقم 

 
 

 قطـاع الكهربــاء -4.9

 ( يباين عادد مساتخدمي الشاركة العاماة للكهربااء خاالل 12رقم )الشكل          

. وتعمااال الشاااركة سااانويا علاااى تنفياااذ الخطاااط والبااارامج 1011-1000الفتااارة 

رامج التاادريب والاادورات الكفيلااة برفااع إنتاجيااة القااوى العاملااة ماان خااالل باا

 التدريبية المختلفة محليا وخارجيا.
 

 الشركة العامة للكهربـاء  (: مستخدمي06شكل رقم )

 4104-4111خالل الفترة 
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 عاشراً: اإلطار المؤسسي لشئون الطاقـة

 

 وزارة النفط والغاز  -0.01

 

  المؤسساااة الوطنياااة للااانفط ، والتاااي بااادورها تشااارف علاااىالاااوزارة يتباااع      

 -الشركات، ومراكز األبحاث والتكوين، واألجهزة التالية:

 

 شركات مملوكـة بالكامـل -أ  

 . شركة الخليج العربي للنفط  

 . شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز  

 . شركة الزاوية لتكرير النفط  

 . شركة رأت النوف لتصنيع النفط والغاز  

 . شركة البريقة لتسويق النفط  

 الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط.   

 . شركة الجوف للتقنية النفطية  

 . الشركة الوطنية لتموين الحقول والمواني النفطية  

 التقنية ليبيا. شركة   

 . شركة شمال أفريقيا لالستكشاف الجيوفيزيائي )ناجيكو(.      

 

 شركــات مشاركـة  –ب  
 الزويتينة للنفط. شركة   

 الواحة للنفطة . شرك  

  مليتة للنفط والغاز. شركة   

 للعمليات النفطية الهروج. شركة   

 للعمليات النفطية أكاكوت. شركة   

 مبروك للنفط. شركة   

 جبل نفوسة للنفط. شركة   
 

 شركات عقود امتياز  –ج 

 . شركة فترسهال  
 

 أنشطة األبحاث والتكوين  -هـ 

 معهد النفط الليبي.   

 ركز النوعي للتدريب بالزاوية. الم  

 . معهد النفط للتدريب والتأهيل  
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 وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة  -4.01

 

 : عدة شركات على النحو التالي وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة يتبع  

 

 

   شركـات مشاركـة -أ
 . شركة المشروعات الكهربائية  

 . شركة اإلنشاءات الكهربائية  

 الشركة الهندسية لألعمال الكهربائية والميكانيكية.   

 ة لخدمات الكهرباء )جيسكو(يملالعا. الشركة   

 العربية لالستشارات والخدمات الهندسية )سيسكو(. الشركة   

 شركة الجيك لتربونات الغازية .                  

 

 الشركـة العامـة للكهربـاء  -ب 

 

 :عدة شركات على النحو التالياء الشركـة العامـة للكهربـيتبع 

       

 مملوكاة بالكامال ةشاركوهاي  : الشركة العامة لألعمال الكهربائية -أ   

 للشركة العامة للكهرباء

  

 لطاقات المتجددة الجهاز التنفيذي ل –ب 
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 حادي عشر: البحث والتطوير في صناعة الطاقة

 

 مجال انفط والغاز  -0.00

مجاالت استكشاف وإنتاج النفط والغااز وتكريار الانفط وتصانيع  البحث في     

البتروكيماويات من النشاطات التاي أولتهاا الدولاة اهتمامااً كبياراً، والاذي تمثال 

في إنشاء الجامعات والمعاهاد المتوساطة والعلياا، مراكاز البحاوث والدراساات 

 المتخصصة.

الاذي  ط الليبايمعهاد الانفومن ضامن هاذه المراكاز البحثياة المتخصصاة،  

 -ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط، ويختص بما يلي: 1977أنشئ عام 

 

وضع خطة عامة للبحوث والدراسات المتعلقاة باالنفط والمنتجاات النفطياة   -1

والبتروكيماويااات وذلااك بمااا يخاادم أغااراض التنميااة علااى الماادى القريااب 

 األخرى. والبعيد وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات المختصة

جمااع وتصااني  البحااوث والدراسااات النفطيااة والبتروكيماويااة وعينااات   -1

 التنقيب.

إجراء التحاليال واالختباارات المتعلقاة باستكشااف الانفط وإنتاجاا وبتصانيع  -3

المشااتقات النفطيااة والبتروكيماويااات وذلااك حسااب المواصاافات العالميااة، 

 سواء كان ذلك للمؤسسة أو لشركاتها أو للغير.

االشتراك في وضع المواصفات القياسية والمعايير للزيت الخام والمنتجات  -4

 النفطية والبتروكيماويات.

إجراء اختبارات مراقبة الجاودة للمنتجاات والبتروكيماوياات والماواد التاي   -5

 تدخل في صناعتها.

تقييم براءات االختراع وتراخيص االساتغالل والرساوم والنمااذج المتعلقاة   - 

 فط ومشتقاتا والبتروكيماويات .بالن

دراسااة المشاااكل المتعلقااة بتلكاال األجهاازة والمعاادات المسااتخدمة فااي إنتاااج  - 

 وتصنيع النفط والبتروكيماويات.

 دراسة مشاكل تلوث البيئة الناتج عن النفط الخام ومشتقاتا. - 

 إجراء الدراسات والبحوث االقتصادية الخاصة بقطاع النفط. -9

 حوث والدراسات التي يجريها المركز.نشر الب  -10

التعاااون مااع الشااركات والمصااانع التااي تعماال فااي قطاااع الاانفط ماان أجاال  -11

تقصي مشاكل اإلنتاج والعمل على إيجاد الحلول المالئمة لهاا وتطويرهاا 

 حسب الحاجة وذلك بوضع نتائج البحوث والدراسات موضع التطبيق. 

تمرات والناادوات العلميااة والاادورات االشااتراك فااي اإلعااداد إلقامااة المااؤ -11

 وخارجها.ليبيا التدريبية وتبادل الخبراء مع الهيئات األخرى في داخل 
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وقد تنوعت األبحاث العلمية المتخصصة التي يقوم بها المركز في مختل       

اوجا أنشاطة الانفط والغااز تبعااً لخطاة البحاث والتطاوير الموضاوعة باالمركز 

 من أهمها: 

 

 استكشاف شمال غرب سرت  مشروع -أ

 يهدف هذا المشروع إلى:     

تطبيق النظريات والمعارف الحديثاة عان التتاابع الطبقاي /تحليال األحاواض/  -

تكامااال المعلوماااات للحصاااول علاااى تقيااايم تفصااايلي لألهمياااة الجيولوجياااة 

 والنفطية لمنطقة الدراسة. 

 تقنيات الحديثة.بناء الخبرة المحلية من خالل التعاون الخارجي ونقل ال -

 .ليبيا صقل السياسة االستكشافية لألحواض الرسوبية ب -

 إثراء البنية التحتية للدراسات الجيولوجية لهذا الحوض. -

 تطوير البنية التحتية للمركز من تجهيزات ونظم معلومات. -

المساااهمة فااي وضااع باارامج استكشااافية مسااتقبلية ماان خااالل التعاارف علااى  -

 ة نفطياً.مناطق جديدة مؤمل

 

 مشروع استكشاف حوض غدامس -ب

يهاادف المشااروع إلااى دراسااة وفهاام نشااأة حااوض غاادامس والتعاارف علااى      

جميع ظواهره الجيولوجية وتطوره عبر العصور الجيولوجية القديماة، وكاذلك 

 تكوين فرق بحثية وفنية قادرة على إنجاز مشاريع متقدمة علمياً وفنياً.

 

 جاذبية الموحدة لليبيا مشروع إعداد خريطة ال -ج

يهاادف هاااذا المشاااروع إلاااى تجمياااع كااال معلوماااات الجاذبياااة مااان مصاااادر      

، لليبياامختلفة، وتوحيد وربط جميع معلومات الجاذبية، وإنتاج خريطاة موحادة 

 وإصدار خرائط جاذبية مفصلة لألحواض الرسوبية.

 

 مشروع تحسين وزيادة المسترد النفطي -د

ى خلااق بيئااة للبحااث والتطااوير بالتعاااون مااع مؤسسااات يهاادف المشااروع إلاا     

دولية متقدمة  بشأن الطرق االعتيادية والجديدة المتطورة إلنتاج النفط  وزياادة 

المسترد النفطي من المكامن الليبية. كما يهادف المشاروع إلاى تعزياز وتشاجيع 

البحاث فااي خصااائص المكااامن، واختيااار افضال تقنيااة اسااترداد للاانفط، وطاارق 

 الكفاءة العالية الستكمال انبار ومحاكاة المكامن للتحكم في اإلنتاج.ذات 
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 مشروع تطوير منظومة تفسير السرود وتقييم المكامن النفطية  -هـ

إدراكاً من مركز بحوث النفط ألهمية تقنية تفساير السارود وتقيايم المكاامن      

وى متقاادم النفطيااة، يقااوم المركااز بتنفيااذ وتطااوير منظومااة حاسااوب ذات مساات

تنتهج مادخالً إحصاائياً ورياضاياً، بحياث تأخاذ فاي االعتباار خصاائص مكاامن 

الاانفط والغاااز الليبيااة وتكااون بااديالً مقنعاااً للخباارات التجاريااة المطروحااة فااي 

السوق على شكل حلول قياسية، وتهدف إلى خلاق قادرات ليبياة فاي هاذا الحقال 

ة في تقيايم المكاامن وتفساير من معارف الصناعة النفطية، وتعميق الخبرة الفني

 السرود في حقول النفط الليبية.  

 

 مشروع تقييم ووضع استراتيجيات صناعة التكرير والبتروكيماويات -و

يهدف هذا المشروع إلى تفعيل دور المؤسسات البحثية بما فيهاا الجامعاات      

المتخصصاااة إلجاااراء الدراساااات والبحاااوث بهااادف تقيااايم صاااناعة التكريااار 

وكيماوياااات ووضاااع اساااتراتيجيات لهاااا لتاااؤدي دوراً فااااعالً فاااي تنمياااة والبتر

االقتصاد الوطني واستغالل الموارد الوطنية. ومن األهداف التي وضعت لهاذا 

  المشروع : 

 

تقياايم وضااعية صااناعة التكرياار والبتروكيماويااات للتعاارف علااى المعوقااات  -1

ة الدولياة والتغيارات الفنية واالقتصادية فاي ضاوء اللاوائح والقاوانين البيئيا

 التي طرأت علي العرض والطلب.

التوصاال إلااى المخططااات التشااكيلية المثلااى التااي تجعاال هااذه الصااناعة فااي  -1

وضع يمكنها من المنافسة في السوق اإلقليمي والدولي بعاد تغطياة الساوق 

 المحلي من المنتجات وتحسن المردود االقتصادي لهذه الصناعة.

 -لمشروع تشجيع البحوث في المجاالت انتية :كما يستهدف هذا ا     

النمذجااة والمشااابهة الرياضااية للوحاادات الصااناعية وأساااليب وطاارق  -1

 تصميم هذه الوحدات. 

 دراسات الجدوى االقتصادية والفنية. -1

تقياايم الخامااات المغذيااة للحصااول علااى المعلومااات الفنيااة للوحاادات  -3

 الصناعية.

والنماذج الرياضية للحسابات المختلفة التي  استحداث وتطوير العالقات -4

 يلزم توفرها لتصميم العمليات الصناعية. 

 

 مجـال الكهربـاء -4.00

تقوم الشركة العامة للكهرباء بىجراء الدراسات والبحوث المتعلقاة بتطاوير      

وتسااعى باسااتمرار لتعزيااز وتقويااة النظااام الكهربااائي ليبيااا صااناعة الكهرباااء ب
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فع من جودة الخدمات لسد احتياجات المستهلكين للطاقاة الكهربائياة. القائم والر

ولتحقيااق ذلااك، تقااوم الشااركة بالدراسااات الميدانيااة والتطبيقيااة لكافااة النااواحي 

الفنية واالقتصادية فاي مجااالت تخطايط وتشاغيل المنظوماة الكهربائياة  ومنهاا 

 على سبيل المثال ال الحصر:

الطويل والقصير للطلب على الطاقة الكهربائياة التخطيط على المدى  -         

والتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية والتوسع في شبكات نقل وتوزيع 

 الطاقة الكهربائية.

إجااراء الدراسااات الفنيااة والتشااغيلية والتااي تشاامل دراسااات سااريان   -         

 القدرة وتيارات القصر واالستقرارية واالعتمادية. 

 اد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية للمشروعات الجديدة.إعد -         

 إجراء دراسات التلوث. -         

إجراء دراسات إمكانية استغالل لمصادر أخرى جديدة إلنتاج الطاقاة  -         

 الكهربائية.

 

كماااا تشاااارك الشاااركة فاااي أغلاااب النااادوات والماااؤتمرات العلمياااة المحلياااة      

لورقات العلمية والحضور، كما أقامت العديد من النادوات والدولية بالبحوث وا

 والمؤتمرات والمعارض المحلية في مجال الطاقة الكهربائية.

 

  مجال الطاقة المتجددة -3.00
يقوم مركز دراسات الطاقة الشمسية بىجراء البحاوث والدراساات المتعلقاة      

طاقاة الشمساية، وطاقاة بتقييم مصادر الطاقات المتجددة، والتحويل الحراري لل

الرياح، والخالياا الشمساية. كاذلك، يقاوم بابعل التطبيقاات الميدانياة المحادودة 

 للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 

 مجال البحوث النووية  -2.00

مركز البحوث النووياة مجهاز تجهيازاً كاامالً بمفاعال انشاطاري ناووي          

ياااة وآخااار للكيميااااء اإلشاااعاعية ميجااااوات، وبمعمااال للفيزيااااء النوو 10بقااادرة 

المهيأة إلنتاج النظائر المشعة، باإلضافة إلى  مولد نيوتروني، ووحادة إلجاراء 

أبحاااث البالزمااا. وهناااك تطبيقااات فااي مجااال الطااب والزراعااة باإلضااافة إلااى  

 دراسة إمكانية استخدام الطاقة النووية في تحلية مياه البحر بطريقة اقتصادية.
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 والدولية في مجاالت الطاقة  قات العربية واإلقليميةثاني عشر: العال

أهمياااة كبااارى للمسااااهمة فاااي نشااااطات المنظماااات العربياااة  ليبيااااتاااولي      

واإلقليميااة والدوليااة فااي مجااال الطاقااة، حيااث أنهااا عضااو فااي منظمااات الطاقااة 

 التالية:

 منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط.    -      

 ر المصدرة للنفط.منظمة األقطا -      

 رابطة منتجي النفط األفارقة.    -           

 االتحاد العالمي للغاز. -           

 وكالة الطاقة الذرية.    -      

 المجلس العالمي للطاقة. -      

 رابطة البحر المتوسط للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الطاقة.    -           

 البترول العالمي.    مؤتمر -           

 

اهتماماااً كبيااراً بموضااوع التعاااون فااي مجااال الطاقااة علااى  ليبياااكمااا تااولي      

المسااتوى المغاااربي الااذي يهاادف إلااى دعاام المشاااريع القائمااة بىعطائهااا صاايغة 

مغاربيااة واسااتحداث مشاااريع وخلااق لجااان فنيااة مشااتركة وتنظاايم الزيااارات 

دريب وتقاااديم التساااهيالت للشاااركات والنااادوات وإنشااااء المراكاااز العلمياااة والتااا

المغاربيااااة، وإعااااداد الدراسااااات وإنشاااااء بنااااك معلومااااات مغاااااربي وتوحيااااد 

المواصفات والمقاييس حيث تم تكوين مجلس أمناء/ وزراء الطاقة يضم الدول 

 -الخمسة األعضاء في االتحاد تتبعهم خمسة لجان فنية متخصصة هي:

 مقرها تونس   ةلجنة التخطيط العام والتحكم في الطاق - 

 مقرها الجزائر                            لجنة الكهربــــــاء - 

 مقرها المغرب   لجنة التكرير والتوزيع والصناعات النفطية - 

 ليبيامقرها            لجنة الموارد النفطية والغازية - 

 مقرها موريتانيا     لجنة الطاقات الجديدة والمتجددة - 

 

العربية واإلقليمية والدولية في مجال النفط ليبيا يلي ملخصا لعالقات  وفيما     

 والغاز ومجال الكهرباء.

 

 مجال النفط والغاز -0.04

يوجد تعاون ثنائي مع كال مان تاونس والجزائـاـر فاي مجاال الانفط والغااز       

كما يوجد تعاون ثنائي مع جمهورية مصار العربياة مان  ، من خالل الشركات 

 .لمشاريع والدراساتخالل ا
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 . الشركة العربية البحرية لنقل البترول.     

 . الشركة العربية لالستثمارات البترولية     

 . الشركة العربية للخدمات البترولية.     

 . الشركة العربية لبناء وإصالح السفن.     

 . الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي.      

 كة العربية للحفر وصيانة انبار.. الشر     

 

 مجـال الكهـربـاء -4.04

ترتبط الشركة العامة للكهرباء بعالقات جيدة مع العديد من شركات دول      

 المنطقة العربية واإلقليمية حيث أنها عضواً في كل من:

 

 .(UNIPEDE)االتحاد الدولي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء  -         

 .(AUNPEDE)االتحاد األفريقي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء  -         

 .(AUTDE)االتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء  -                  

 .(COELEC)اللجنة المغاربية للكهرباء  -         

      

وللشااركة عالقااات وطياادة بشااركات كهرباااء عربيااة مثاال الشااركة القابضااة      

رية مصر العربية والشركة الوطنية للكهرباء بااألردن. كماا أن للشاركة بجمهو

 تعاونا هام مع بعل الهيئات االستشارية العالمية منها:

 الكندية HQIشركة  -         

 الفرنسية EDFشركة  -         

 اإليطالية   ENL  POWERوشركة   CISCشركة  -         

 ةاأللماني LAYHMERشركة  -         

 البلجيكية TRACTEP.ELشركة  -         

 

وفي مجال تصنيع معدات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية مثل      

. كما تساهم الشركة في ALSTOMوشركة  ABBوشركة  SIEMENSشركة 

العديد من المنظمات اإلقليمية التي تهتم بدراسات الربط الكهربائي وتبادل 

 المعلومات وتوثيقها مثل:

  SYSTMEDمجموعة الربط المتوسطي  -         

  EXEMATLIEمجموعة التعاون في البحر المتوسط  -         

  MEDLICمنظمـة الميدليك  -              

  MOEالمرصد المتوسطي للطاقة   -         

 



 العاشر  مؤتمر الطاقة العربي 

 
 ليبيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ـــــــــــــــ  الورقة القطرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

وفيما يتعلق بمشاريع الربط الكهربائي المشترك مع الادول المجااورة، فاىن      

تولي هذا الموضوع أهمية كبارى لماا لاا مان فوائاد اجتماعياة واقتصاادية  ليبيا 

هامااة باإلضااافة إلااى الهاادف الرئيسااي وهااو توحيااد الجهااود ماان أجاال خدمااة 

 ورفاهية المواطنين في هذه الدول. 
 

 لمااثتت واالقتصاااديةايااا الفنيااة زماان الم عاادديحقااق الاادول بااين ئي الااربط الكربااا

 :أهمها في

ت االضااطرارية والناتجااة عاان العجااز فااي انتاااج الطاقااة التبااادل فااي الحاااال -

 بسبب توقفات مفاجئة في وحدات التوليد أو أعمال الصيانة.

مساهمة الشبكات المترابطة مع بعضها في تخفيل االحتيااطي الضاروري  -

للتشااغيل والااذي يساااهم   فااي تخفاايل االسااتثمارات الناتجااة باالضااافة إلااى 

 الشبكات وتحسين األداء.مزايا فنية  أخرى منها استقرار 

وقامت الشاركة العاماة للكهربااء باىجراء دراساات الجادوى االقتصاادية فاي  -

 -مجال الربط الداخلي مع دو الجوار المتمثلة في التالي:
 

 الربط مع مصر وتونس

من دراسات الجدوى الفنية واالقتصاادية لتطاوير الاربط الكهرباائي تم االنتهاء 

 –الجزائااار  –تاااونس  –ليبياااا  –ن )مصااار ك.ف. باااي 500 – 400علاااى جهاااد 

المغرب( وخلصت الدراسة إلى جدوى الربط من الناحيتين الفنية واالقتصادية 

، كماا  1015وأوصت بتنفيذ هذا الربط ليكون جاهزاً للتشاغيل ماع نهاياة العاام 

تاام كااذلك توقيااع مااذكرة تفاااهم بااين شااركات الكهرباااء الخمسااة للمصااادقة علااى 

 روع في وضع آليات التنفيذ.نتائج الدراسة والش

 

 الربط الكهربائي مع إيطاليا

تم إجراء دراسات جدوى فنية واقتصادية إلقامة مشروع مشترك للربط 

الكهربائي بين ليبيا وايطاليا على أسات تصدير الطاقة الكهربائية إلى ايطاليا 

ميجاوات عبر كابل بحري باستخدام تقنية  1000إلى  500بقيمة تتراوح من 

 وإنشاء محطة إلنتاج الطاقة بمنطقة مليتا. HVDCلتيار المستمر ا

 

 الربط الكهربائي مع الجزائر

ك.ف. ما بين  400تم االتفاق على إعادة دراسة الربط الجزائري على جهد 

 1010 – 1015حاسي مسعود( أفاق  –حاسي بركين  –محطات )غدامس 

جزائرية وقد خلصت على ضوء المتغيرات الجديدة للشبكتين الليبية وال

الدراسة التي قامت بها أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال الربط الدولي إلى 

تحديد المعدات المطلوبة وكذلك القدرات الممكن تبادلها مع كل من تونس 



 العاشر  مؤتمر الطاقة العربي 

 
 ليبيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ـــــــــــــــ  الورقة القطرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

و  1015ميجاوات لعامي  1020ميجاوات و  970والجزائر والتي تصل إلى 

 على التوالي. 1010

 
 اقة الكهربائية المتبادلة بين ليبيا ومصر: الط( 07رقم )جدول 

 

إجمالي الطاقة 
 (Gwhالمتبادلة )

  طاقة إلي ليبيا
(Gwh) 

  طاقة إلي مصر 
(Gwh) 

  سنةال

118.01 51.14 22.77 1998 

112.01 94.72 131.15 1999 

142.31 114.97 131.35 1000
145.45 107.25 137.8 1001
142.22 98.99 147.27 1001 

138.13 143.85 94.38 1003 

120.1 121.73 97.37 1004
113.21 118.82 104.72 1005 

118.7 115.9 91.8 1002
180.8 77.01 103.8 1007
185.48 28.28 112.8 1008
180 105 175 1009
111 151 70 1010
108.3 113.7 84.2 1011
75.8 33.2 41.1 1011

 
 

 ائية المتبادلة بين ليبيا وتونس: الطاقة الكهرب( 08) رقم جدول
 

إجمالي الطاقة 
 (Gwhالمتبادلة )

 

  طاقة إلي ليبيا
(Gwh) 

  طاقة إلي تونس  
(Gwh) 

  سنةال

15.038 15.038 0 1003 

31.184 31.184 0 1004 

31.491 31.491 0 1005
0 0 0 1002
0 0 0 1007 

0 0 0 1008 

47 0 47 1009 

15.43 15.8 9.23 1011 

28.. 54.8 13.3 1011 

 



 
0 

 

 

 

 

 

"ةاإلحصائيملحق الجداول   "   
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 المتوسط اليومي لصادرات الغاز الطبيعي المسال  ):2(جدول رقم  
 

 
 يوم/ألف متر مكعب السنة

 
 

1990 5378 

 
 

1995 4609 

 
 

1996 3668 

 
 

1997 3475 

 
 

1998 2771 

 
 

1999 2933 

 
 

2000 2433 

 
 

2001 2266 

 
 

2002 2098 

 
 

2003 1498 

 
 

2004 2448 

 
 

2005 1935 

 
 

2006 1433 

 
 

2007 1584 

 
 

2008 1222 

 
 

2009 860 

 
 

2010 769 

 
 

2011 180 

 
 

2012 905 

 

 
 المتوسط اليومي إلنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي) 1(جدول رقم 

 

 
 )مليون قدم مكعب(الغـاز الطبيعي   )ألف برميل اليوم (النفـط الخام    

 

 
1990 1389 1402 

 

 
1995 1399 1686 

 

 
2000 1420 1342 

 

 
2001 1404 1332 

 

 
2002 1297 1271 

 

 
2003 1534 1351 

 

 
2004 1615 1548 

 

 
2005 1693 2170 

 

 
2006 1761 2593 

 

 
2007 1791 2801 

 

 
2008 1669 2870 

 

 
2009 1632 2808 

 

 
2010 1688 2956 

 

 
2012 1450 2261 
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 صـادرات المنتجـات النفطيـة ): 3(جدول رقم 

 
     

 ألف طن متري: الوحدة
 

 
 نافتـا زيت وقود ثقيـل غاز بترول مسـال )ديزل(نفط  كيروسين منزلي وطيـران السنة

 

 
1990 827 1939 0 3552 864 

 

 
1995 1218 1190 144 4707 1770 

 

 
1996 1283 1270 156 5707 2429 

 

 
1997 1472 1415 143 6308 2304 

 

 
1998 1512 1102 113 5057 1984 

 

 
1999 1442 1677 135 5170 2385 

 

 
2000 1380 1529 137 4902 1941 

 

 
2001 1412.6 1433.1 31.8 4831.6 2088.1 

 

 
2002 1456 1136 97 3986 1783 

 

 
2003 1261 616 112 3873 1397 

 

 
2004           

 

 
2005 906 955 20 4584 1522 

 

 
2006 885 685 16 4592 3332 

 

 
2007 706 583 554 427 1289 

 

 
2008 975 30 0 4221 3425 

 

 
2009 556 0 0 920 3367 

 

 
2010 288 0 0 252 2239 

 

 
2011 107 55 0 295 617 

 

 
2012 397 77 4.3 430.3 2038 

 
        

 واردات المنتجــات النفطيــة ): 4(جدول رقم 

     
 ألف طن متري: الوحدة

 إسفلـت زيت وقود ثقيـل غاز بترول مسـال )ديزل(نفـط  بنزين طيران بنزيـن سيـارات  

1990 634   321 55 0 9 

1995 858   216 7 13 0 

1996 673   60 0 16 0 

1997 737   51 0 18 0 

1998 866   139 0 21 0 

1999 761   26 0 16 0 

2000 818   25 2 0 0 

2005             

2006             

2007 1,679 2,010 31       

2008 2,016 2,061 617       

2009 2,018 2,510 1,002       

2010 1,191   1,220       

2012 2,564 1,400 1,437 62 89   



 
3 

 

 

 

 
 استهـالك المنتجـات النفطيـة ): 5(جدول رقم 

 

        
 ألف طن متري: الوحدة

 

 
 السنـة

بنزيـن 
 سيارات

نفـط 
 )ديزل(

زيت وقود 
 ثقيـل

 كيروسين
غاز بترول 

 مسـال
زيـوت 
 وشحوم

 المجموع إسفلـت
 

 
1990 1262 1693 2536 329 163 59 108 6150 

 

 
1995 1566 2608 1843 161 216 61 29 6484 

 

 
1996 1521 2577 1622 157 225 53 22 6177 

 

 
1997 1580 2799 1642 152 234 57 38 6502 

 

 
1998 1646 2889 1674 162 245 56 45 6717 

 

 
1999 1710 2883 1808 207 248 52 40 6948 

 

 
2000 1824 2853 2118 303 260 54 43 7455 

 

 
2001 1908 2742 1982 320 262 50 55 7319 

 

 
2002 2017 3073 2373 325 277 52 77 8194 

 

 
2003 2146 3429 2549 392 271 52 52 8891 

 

 
2004 2257 3783 2473 533 281 50 72 9449 

 

 
2005 2324 3575 2460 632 287 50 114 9442 

 

 
2006 2451 3705 2369 568 293 52 127 9565 

 

 
2007 2597 3801 2095 599 295 54 193 9634 

 

 
2008 2788 4335 2277 539 307 64 203 10513 

 

 
2009 2907 5059 2652 588 326 2 70 11604 

 

 
2010 3043 5220 2767 587 331 58   12006 

 

 
2011 2138 2913 1582 209 259 17   7118 

 

 
2012 3305 3577 1548 385 289 24   9128 
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 استهالك القطاع المنزلي والخدمي من المنتجات النفطية ): 6(جدول رقم 

 
   

 ألف طن متري: الوحدة
 

 
 غاز بترول مسال كيروسين منزلي السنـة

 

 
1990 63 163 

 

 
1995 85 216 

 

 
1996 79 225 

 

 
1997 81 234 

 

 
1998 90 245 

 

 
1999 91 248 

 

 
2000 92 260 

 

 
2001 96 267 

 

 
2002 102 267 

 

 
2003 101 271 

 

 
2004 107 281 

 

 
2005 121 286 

 

 
2006 128 291 

 

 
2007 147 295 

 

 
2008 167 307 

 

 
2009 170 326 

 

 
2010 161 331 

 
     

 
 * استهالك قطاع النقل من المنتجات النفطية ): 7(جدول رقم 

 
    

 )ألف طن متري: الوحدة(
 

 
 السنـة

بنزين 
 سيارات

 )ديـزل(نفـط  كيروسين طيران
 

 
1990 1262 266 726 

 

 
1995 1566 76 770 

 

 
1996 1521 78 736 

 

 
1997 1580 71 773 

 

 
1998 1646 72 727 

 

 
1999 1710 116 691 

 

 
2000 1824 211 685 

 

 
2001 1908 224 710 

 

 
2002 2017 223 760 

 

 
2003 2146 290 808 

 

 
2004 2257 426 847 

 

 
2005 2319 508 926 

 

 
2006 2450 461 1038 

 

 
2007 2597 452 1203 

 

 
2008 2788 371 1397 

 

 
2009 2907 418 1734 

 

 
2010 3043 425 1780 

 

 
 ال يشمل تموين السفن* 
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 استهالك قطاع الصناعة من المنتجات النفطية ): 9(رقم  جدول

 
    

 ألف طن متري: الوحدة
 

 
 المجمـوع زيت وقود ثقيل )ديـزل(نفـط  السنـة

 

 
1990 24 323 347 

 

 
1995 30 309 339 

 

 
1996 28 294 322 

 

 
1997 26 282 308 

 

 
1998 30 327 357 

 

 
1999 30 297 327 

 

 
2000 37 279 316 

 

 
2001 37 280 317 

 

 
2002 40 271 311 

 

 
2003 67 272 339 

 

 
2004 55 221 276 

 

 
2005 47 231 278 

 

 
2006 47 256 303 

 

 
2007 48 277 325 

 

 
2008 39 278 317 

 

 
2009 47 369 416 

 

 
2010 41 404 445 

 

 
2012 42 350 392 

 

    
  

 

 
 استهالك قطاع الكهرباء وتحلية الميـاه من المنتجات النفطية                                               ):8(جدول رقم 

    
 ألف طن متري: الوحدة

 

 
 المجمـوع زيت وقود ثقيل )ديـزل(نفـط  السنـة

 

 
1990 801 2213 3014 

 

 
1995 1712 1509 3221 

 

 
1996 1731 1317 3048 

 

 
1997 1917 1347 3264 

 

 
1998 2044 1329 3373 

 

 
1999 2063 1489 3552 

 

 
2000 2044 1820 3864 

 

 
2005 2341 2299 4640 

 

 
2006 2409 2038 4446.5 

 

 
2007 2476 1777 4253 

 

 
2008 2824 1935 4759 

 

 
2009 3181 2214 5395 

 

 
2010 3315 2240 5555 

 

 
2012 2137 1299 3436 
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 استعمــاالت الغــاز الطبيعـي ): 11(جدول رقم 

 
        

 )مليون متر مكعب: الوحدة(
 

 
 حقـن إسالـة تكثيـف رفــع وقود السنـة

منقـول 
 )مبـاع(

 محـروق
 

 
1990 1766 62 220 2164 2921 1564 5817 

 

 
1995 2229 136 692 2644 3987 3183 4834 

 

 
1996 2299 54 582 2393 4167 3413 4812 

 

 
1997 2108 53 424 2253 3688 3336 4966 

 

 
1998 1625 51 484 1941 3443 3492 4687 

 

 
1999 1709 38 309 1918 2718 3715 4268 

 

 
2000 1732 43 449 1747 3235 3837 3955 

 

 
2001               

 

 
2002               

 

 
2003               

 

 
2004         125,886.0   94,804.9 

 

 
2005         132,963.7   87,468.6 

 

 
2006         131,967.9   94,672.8 

 

 
2007         122,310.0   86,716.8 

 

 
2008         127,918.0   78,434.4 

 

 
2009         130,689.2   119,448.5 

 

 
2010         124,567.6   127,977.2 

 

 
2011         24,892.6   45,989.7 

 

 
2012             34,698.0 

 

 
 بحقول النفط والغاز* 

        

 
 استهالك قطاع الـزراعة من المنتجات النفطية  ):10(جدول رقم 

 
   

 ألف طن متري: الوحدة
 

 
 المجمـوع )ديـزل(نفـط  السنـة

 

 
1990 73 73 

 

 
1995 19 19 

 

 
1996 19 19 

 

 
1997 21 21 

 

 
1998 22 22 

 

 
1999 22 22 

 

 
2000 18 18 

 

 
2001 19 19 

 

 
2002 16 16 

 

 
2003 13 13 

 

 
2004 14 14 

 

 
2005 15 15 

 

 
2006 10 10 

 

 
2007 5 5 

 

 
2008 7 7 

 

 
2009 8 8 

 

 
2010 6 6 
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  2000-1990تطور القدرة المركبة خالل الفترة ): 12(جدول رقم 

 
 

                                                                                                              
   

 ميجاوات: الوحدة
 

 
 إجمـالي بخـاريـة غـازيـة ديــزل السنـة

 

 
1990 212 1015 2212 3439 

 

 
1995 125 2107 1972 4204 

 

 
1996 125 2137 1972 4234 

 

 
1997 125 2137 1972 4234 

 

 
1998 125 2137 1972 4234 

 

 
1999 79 2005 1972 4056 

 

 
2000 79 2665 1972 4716 

 
       

 
 تطور الحمل األقصى والطاقة الكهربائية المنتجة ): 13(جدول رقم 

 
       

 
 السنة

الحمل األقصى 
 )ميجاوات(

 نسب النمو في الحمل
الطاقة المنتجة 

 )ساعة -جيجاوات(
 نسبة النمو في الطاقة المنتجة

 

 
1990 1959   9851   

 

 
1995 1976 0.9% 11857 20.4% 

 

 
1996 1977 0.1% 12086 1.9% 

 

 
1997 2140 8.2% 12623 4.4% 

 

 
1998 2360 10.3% 13528 7.2% 

 

 
1999 2448 3.7% 14407 6.5% 

 

 
2000 2630 7.4% 15325 6.4% 

 

 
2001 2834 7.8% 16111 5.1% 

 

 
2002 3081 8.7% 17531 8.8% 

 

 
2003 3341 8.4% 18943 8.1% 

 

 
2004 3612 8.1% 20202 6.6% 

 

 
2005         

 

 
2006         

 

 
2007 4420   25415   

 

 
2008 4756 7.6% 28666 12.8% 

 

 
2009 5282 11.1% 30373 6.0% 

 

 
2010 5759 9.0% 32558 7.2% 

 

 
2011 5956 3.4% 26348 -19.1% 

 

 
2012 6152 6.8% 33989 29.0% 
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 الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء ): 14(جدول رقم 

 

    
 )                                                             مليون متر مكعب: الوحدة(

 

 
 السنـة

مليون (وقـود ثقيـل 
 )متر مكعب

وقـود خفيـف 
 ) مليون متر مكعب(

 )مليار متر مكعب(غـاز طبيعـي 
 

 
1990 2.18 0.71 0.535 

 

 
1995 1.58 1.96 0.804 

 

 
1996 1.39 2.01 0.920 

 

 
1997 1.46 2.19 0.932 

 

 
1998 1.42 2.44 0.922 

 

 
1999 1.57 2.42 0.958 

 

 
2000 1.91 2.35 0.900 

 

 
2001 1.71 2.30 1.364 

 

 
2002 2.14 2.66 1.062 

 

 
2003 2.10 2.94 1.276 

 

 
2004 2.13 3.27 1.249 

 

 
2005 2.33 2.80 2.199 

 

 
2006 2.00 2.93 3.056 

 

 
2007 1,54 2.96 3.479 

 

 
2008 1.80 3.36 3.323 

 

 
2009 2.04 3.87 3.068 

 

 
2010 1.81 4.21 3.793 

 

 
2011 1.07 2.48 4.27 

 

 
2012 0.81 2.39 6.01 
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 ستهالك الطاقة الكهربائية حسب القطاعاتا): 15(جدول رقم 

 
     

- ساعة  ) جيجاوات: الوحدة ) 
 

 
 إجمالي زراعي صناعي تجاري ومرافق وإنارة عامة منزلي السنة

 

 
1990 2,252 1,239 1,316 896 5,703 

 

 
1995 2,775 1,905 2,037 860 7,577 

 

 
1996 2,531 3,430 2,081 1,200 9,242 

 

 
1997 2,727 3,121 2,166 988 9,002 

 

 
1998 2,533 3,690 2,219 909 9,351 

 

 
1999 2,897 3,833 2,322 1,093 10,145 

 

 
2000 3,132 3,361 2,503 981 9,977 

 

 
2001 3,364 3,717 2,170 1,075 10,326 

 

 
2002 3,598 3,607 2,226 1,241 10,672 

 

 
2003 3,738 3,591 2,452 1,287 11,068 

 

 
2004 4,037 3,781 2,506 1,451 11,775 

 

 
2005 3,991 3,907 2,813 2,260 12,971 

 

 
2006 4,535 5,100 2,918 1,809 14,362 

 

 
2007 4,879 6,403 3,051 2,020 16,353 

 

 
2008 5,222 7,705 3,185 2,231 18,343 

 

 
2009 6,261 8,066 3,330 2,566 20,223 

 

 
2010 6,423 9,183 3,428 2,842 21,876 

 

 
2011  -  -  -  -  - 

 

 
2012 4,966 5,545 1,490 1,555 13,556 

         

 
 الوقود المستخدم في محطات تحلية المياه): 16(جدول رقم 

 
    

( مليون متر مكعب: الوحدة ) 
 

 

 )مليار متر مكعب(غاز طبيعي  )مليون متر مكعب(خفيف وقود  )مليون متر مكعب(وقود ثقيل  السنة

 

 
1993 0.230 0.040 0.123 

 

 
1994 0.220 0.050 0.148 

 

 
1995 0.160 0.060 0.154 

 

 
1996 0.140 0.070 0.124 

 

 
1997 0.120 0.070 0.148 

 

 
1998 0.190 0.050 0.124 

 

 
1999 0.110 0.050 0.145 

 

 
2000 0.140 0.020 0.149 

 

 
2001 0.133 0.028 0.132 

 

 
2002 0.083 0.006 0.144 

 

 
2003 0.077 0.007 0.152 

 

 
2004 0.140 0.002 0.138 

 

 
2005 0.110 0.021 0.143 

 

 
2006 0.120 0.008 0.148 

 

 
2007 0.145 0.018 0.165 

 

 
2008 0.110 0.024 0.073 

 

 
2009 0.001 0.045 0.090 

 

 
2010 0.001 0.026 0.115 
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 تطور إمداد الطاقة األولية ): 17(جدول رقم 

 

    
 )بيتاجول: الوحدة(

 

 
 2000 1995 1990 مصـدر الطـاقــة

 

 
 407 330 268 النفـــط

 

 
 272 252 139 الغـاز الطبيعـي

 

 
 679 582 407 اإلجمــالي

 

 
 16.17 13.86 9.69 .)ن. م. ط. م(اإلجمالي 

 

       

         

 
 تطور الطلب النهائي على الطاقة حسب مصدر الطاقة): 18(جدول رقم 

 

      
( بيتاجول: الوحدة ) 

 

 

 2012 2010 2005 2000 1995 1990 مصدر الطاقة

 

 

     262 214 190 139 المنجات النفطية

 

 

     105 100 81 60 الغاز الطبيعي

 

 

 92 88 63 44 31 26 الكهرباء

 

 

 92.1 88.3 430 358 302 225 اإلجمالي

 

 

     10.2 8.52 7.19 5.4 .)ن.م.ط.م(اإلجمالي 

 

         
 

 تطور الطلب النهائي على الطاقة حسب القطاع):  19(جدول رقم 
 

 
  2000و  1995و  1990للسنوات    

 

    
 بيتاجول: الوحدة

 
 2000 1995 1990 القطـــــاع

 

 
 79 69 57 الصنــاعـــة

 

 
 121 107 102 النقـــــــــل

 

 
 50 36 32 الزراعة والخدمي والمنزلي

 

 
 108 90 34 استخدام غيـر طاقـي

 

 
 358 302 225 اإلجمــالي

 

 
 8.52 7.19 5.4 .)ن. م. ط. م(اإلجمالي 
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 ) 20(جدول رقم 

 

 
 2020والمتوقع إلى سنة  2012المحلي من المنتجات النفطية حتى   االسنهالك

 

          
 ألف طن متري: الوحدة

 

 
 2020 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2005 2000 المنتج

 

 
 438 384 375 345 289 331 326 307 295 286 260 غاز مسال

 

 
 4524 3789 3636 3400 3305 3043 2907 2788 2597 2319 1824 نزين سياراتب

 

 
 12 12 12 12 1 12 13 13 1 1 4 بنزين طيران

 

 
كيروسين 

 طيران
221 508 452 371 418 425 223 428 448 445 471 

 

 
 157 159 160 164 162 161 170 167 147 121 92 يروسين منزليك

 

 
قود ديزل و
 )مواصالت(

809 1123 1324 1511 1878 1905 1441 1470 1500 1529 1690 
 

 
وقود ديزل 

 )كهرباء(
2044 2341 2476 2824 3181 3315 2137 2404 2671 2938 3205 

 

 
 2291 1993 1895 1797 1299 2239 2214 1935 1777 2299 1820 كهرباء. ث.و.ز

 

 
 62 52 50 48 46 107 57 46 35 112 19 سفن. ث.و.ز

 

 
 100 94 92 92 75 58 61 64 54 50 54 زيوت وشحوم

 

 
 12950 11395 10839 10160 8978 11596 11225 10026 9158 9160 7147 الجماليا
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 2030التوقعات المستقبلية للحمل الكلي حتى عام ): 21(جدول رقم 

 
  

( ميجاوات: الوحدة ) 
 

 

 الحمل الكلي العام السنة

 

 

2001 2,880 

 

 

2005 4,299 

 

 

2010 5,759 

 

 

2015 8,478 

 

 

2020 13,433 

 

 

2030 17,847 

 

     

 

 

 

 
 تطور أسعـار المنتجـات النفطيـة  ):22(جدول رقم 

 
       

 لتر/ درهم :  الوحدة
 

 
 94بنزين ممتاز  98بنزين ممتاز  95بنزين ممتاز  السنـة

كيروسين 
 منزلـي

نفـط 
 )ديـزل(

 غاز بترول مسـال زيت وقود ثقيـل
 

 
1990   140 0 40 85 12 36 

 

 
1991   140 105 40 85 12 36 

 

 
1994   140 105 60 110 12 45 

 

 
2000   140 105 60 110 12 45 

 

 
2005   140 105 60 110 12 45 

 

 
2006   150   80 140 12 54 

 

 
2007 160     80 150 12 54 

 

 
2008 180     80 170 12 54 

 

 
2012 150     80 170 12 54 
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 تطور أسعار الطاقة الكهربائية): 23(جدول رقم 

 

 
 )ساعة-كيلو وات/ درهم : الوحدة(

 

 

 منزلي السنة
 إنارة
 عامة

 مرافق
 وخدمات

 تجاري
 صناعي
 خفيف

 صناعي
 ثقيل

 زراعي
 صغار

 زراعي
 كبار

 

 

1990 20 30 30 30 15 10 15 15 

 

 

1996 20 35 42 42 24 17 20 21 

 

 

1997 20 40 47 48 33 24 25 27 

 

 

1998 20 45 47 48 42 31 30 31 

 

 

2000 20 45 47 48 42 31 30 31 

 

 

2004 * 68 68 68 42 31 30 31 

 

 

2006 ** 68 68 68 42 31 30 31 

 

 

2008 ** 68 68 68 42 31 30 31 

 

 

2010 ** 68 68 68 42 31 30 31 

 

 

2012 ** 68 68 68 42 31 30 31 

 

 

 *
 :متفاوت

    

 **
 :متفاوت

    

  
 .س.و.ك/درهم 20شهر، ./س.و.ك 500 - 000

  
 .س.و.ك/درهم 20شهر، ./س.و.ك 1000 - 0000

 

  
 .س.و.ك/درهم 25شهر، ./س.و.ك 600 - 501

  
 .س.و.ك/درهم 30شهر، ./س.و.ك 1400 - 1001

 

  
 .س.و.ك/درهم 35شهر، ./س.و.ك 700 - 601

  
 .س.و.ك/درهم 50شهر فما فوق، ./س.و.ك 1401

 

  
 .س.و.ك/درهم 40شهر، ./س.و.ك 800 - 701

      

  
 .س.و.ك/درهم 45شهر، ./س.و.ك 900 - 801

      

  
 .س.و.ك/درهم 55شهر فما فوق، ./س.و.ك 901
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 2012-1990وضع القوى العاملة بقطاع النفط خالل الفترة  ):24(جدول رقم 

 

 المجموع غيـر وطنيين وطنيين السنــة 
 نسبة  العمالة

 

 
 غير الوطنية 

 

 
1990 31190 6009 37199 16% 

 

 
1995 31008 3569 34577 10% 

 

 
1996 32329 3501 35830 10% 

 

 
1997 33662 3287 36949 9% 

 

 
1998 34124 3431 37555 9% 

 

 
1999 35189 3385 38574 9% 

 

 
2000 35835 3157 38992 8% 

 

 
2001 37550 3020 40570 7% 

 

 
2002 37762 3097 40859 8% 

 

 
2003 38863 2995 41858 7% 

 

 
2004 39810 3092 42902 7% 

 

 
2005 40697 2925 43622 7% 

 

 
2006 41849 2830 44679 6% 

 

 
2007 42686 2808 45494 6% 

 

 
2008 40782 2600 43382 6% 

 

 
2009 36272 2700 38972 7% 

 

 
2010 43504 4197 47701 9% 

 

 
2011 42545 1827 44372 4% 

 

 
2012 45938 2382 48320 5% 
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 2012-1992تطور مستخدمي الشركة العامة للكهرباء خالل الفترة ): 25(جدول رقم 

 

 

 نسبة العمالة المجموع غير وطنيين وطنيون السنة

 

 

1992 22,673 1,153 23,826 4.84% 

 

 

1995 28,037 364 28,401 1.28% 

 

 

1996 29,483 310 29,793 1.04% 

 

 

1997 30,213 209 30,422 0.69% 

 

 

1998 31,800 154 31,954 0.48% 

 

 

1999 31,338 103 31,441 0.33% 

 

 

2000 31,694 89 31,783 0.28% 

 

 

2001  -  - 32,189  - 

 

 

2002 32,232 42 32,274 0.13% 

 

 

2003  -  - 32,730  - 

 

 

2004  -  - 33,363  - 

 

 

2005 34,531 21 34,552 0.06% 

 

 

2006 37,212 18 37,230 0.05% 

 

 

2007  -  - 36,871  - 

 

 

2008  -  - 36,962  - 

 

 

2009  -  - 37,019  - 

 

 

2010  -  - 37,185  - 

 

 

2011  -  -  -  - 

 

 

2012  -  - 38,480  - 
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