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 المقدمة



تعتبررالطاقة رركلطااىابةمصرركل مررااًطل ى ررًةل ررقل مررةاالطاقة رركالتوررةلاالررالايررةم لطات  صرركلط  تمررةاصكل
تط جت ةيصكالت عصةاًطلاقصةسلتقا لطأل  التتعالااطسكلتقتالطاقة كلطااىابةمصكليلىل راالابصرال رقلطألو صركال

 ررةلصسررةياليلررىلااطسرركلفةإلا ررة لبةاجة ررتلطاتررةاصوةلاتقررتالطااىابررةىلصسررةياليلررىلفىرر لطات رر لطاالة رراالا
طاعتط ررالط  تمررةاصكلتط جت ةيصرركلتطاسصةسررصكلطا ررتاا لفررةلت تررةولت قررالتتتقصرر لتطسررتى، لطاقة رركلطااىابةمصرركال
تبةاترررةاةلص ارررقلت ررر لطاوقرررقلطا سرررتقبلصكلاىررر طلطاققرررة الفةاقة ررركلطااىابةمصررركلت ارررال  ة رررًةل تارررة ً،لتتارررتقل

بجىرررتال وتل ررركالت رررقل اطارررقلطسرررتى، لطاقة ررركللالتوقرررتقلطا قرررالتطاتتقصررر طإل ترررةوي ةمرررانل رررقل القرررة ل
ل(1).طألواىطااىابةمصكالتو طلصع ةلا هل لص اقلفى لايلي مالب عقاليقلطاع ةمال

صتت فلاوتالطااىابةىلتاىلطا ال، لطاع اط صكليلرىل ج تيركل رقلطاعتط رالتالقرمل جت عركلطاجراتىل
ط ا:لياالطاساةقالت ستتىل عصشتى الط  تمةاصكل قلت شةىلايل شات لفةل جةالطااىابةىالت قلو نلطاعتل

(ل2)تا ا لا شقتى لط  تمرةاصكلتط جت ةيصركالت راىل راتلطا الر، لطاع اط صركل رقلشرباة لتتقصر لطااىابرةىا

تو طل ةلتتفالفةلاتال اص كلفةلاصبصةلتاوالتاصىةلطااىابةىل اص ركلقراطبلسلتطاترةلت ارال رتط ل  ققركلطاااطسركال
ل.طاقة كلطااىابةمصكلت تةو صكلتقتاًطلتتتسعًةلابصاًطلفةلت الشىا لاصبصةلو،الطاعقتالطا ة

ت ررالطيت ررا لصت ررةتالورر طلطابالررلل اطالررالتقررتالطاقة رركلطااىابةمصرركلفررةل  ققرركلشرر ةال رراتلاصبصررةلال
التطاررر يلصعرررالاالرررالطا  رررةو للDescriptive Methodطاقةابررركلفرررةلوررر طلطابالرررلليلرررىلطا ررر ى لطاتمررر ةل
لطاترةاصوةلطا راواليلرىالا رةلطاتارق لطاااطسركل(3)ا رةوا اطا ستوا كلفةلطاتعرافليلرىلومرةمسلتسر ة لط

Historical Approachطاتقررتالطاتررةاصوةلالقة رركلطااىابةمصرركلفررةلاصبصررةلبشررااليررة لتفررةلصت رر لالصررللال
تارىلاابعرركل اطالراالااررال االلركلومررةمسلت صقوررةاللالتطابالرللص قسرر   ققركلشرر ةال راتلاصبصررةلبشراالوررةس
لت شررةى القررة لطااىابررةىالت االلرركللت شررةىالت االلرركلطاتتسرر لفررةلطإل ررةا توررةمل االلرركلطسررتواط لطااىابررةىلفررةل

لةلصلة:اال االلكلا طاقة كلطااىابةمصكالتسصت لااطسكللت تةوطاشباكلطااىابةمصكلطا تالا الت االلكلطاتقتالفةل

ل

ل

 اإلنارة(: استخدام الكهرباء في م0791أواًل: المرحمة األولى؛ )ما قبل عام 
اول لطااىابةىلاصبصةلفةلاتطمالطاقاقلطاعشاصقاليقلقاصرملطاققرة لطاورةسلطإلصقرةاةالالصرلل ة ر ل

 لبتأسصسل شات لاىابةىل اص كلقاطبلسالتوةلاااال اقل1923طاتجةاصكلطام ةيصكلس كللطإلصقةاصكطاشااكل
                                                           

(
1

اطب لتطاا،اتقالطاجقىلطااة ةال(لسعصالاال اليبانالجغاطفصكلطاقة ك:لل  ىت ىةلالت جةاىةالت  ةوجىةالطا جلكلطاجغاطفصكلطاعابصكلالطا جلكلطاجغاطفصكلطاعابصكالطاعاالطا
 .ل19السل9999طاج عصكلطاجغاطفصكلطا ماصكالطاقةوا ال

(
2

ل.71الس9991تاللصلصكلفةلط تمةاصة لطا اةقالطاقةوا ال اتبكلط  جلتالطاقةوا ال(ل ال ال ال تالتباطوص لطااصتالطاقة كلفةل مالااطسكل
ل.996السل1222(لم تحلوصاالم تحلوصاالطاجغاطفصكلت ت تيىةلت  ةوجىةلتاواطفىةالاطالطا االطاعابةالا شمالستاصةال3)



(ل47442)ليرااو لبلر الطإلصقرةاصصقاصبصةلتااقًطلبةاساةقالا ةلا ىةلاة  لت  ل سبكليةاصكل قلطا سرتتق صقل
(ل س كالالسرتلتالمرةىلطااترةتل113212٪ل قلساةقلطا اص كلطابةا ليااو ل)41 ستتق ًةالايل ةلصعةاال

 التاررررةقلطألجة ررررتل ررررقلاتطمررررالطا سررررتىلاصقل1940طاسررر تيل)ال عىررررالطا ةشصسررررتةلإلصقةاصررررةلطألفاصقص ررررك(لالعررررة ل
الاىابةىالتصاج ل ا لتاىلطات ة ل ستتىل عصشتى لتاولىر الا رةلطا  رةقملطااص صركلفقرالارةقلط تشرةالطااىابرةىل

طمصكلالاىابررةىلاغةابصرركلسرراة ىةالتاعررال ررقلاسرربةتل ارر لاص ررًةلفصىررةلبقصمررًةلجرراًطملبسرربتل الاتاصرركلطاقرراا لطاشررال
تاااوةليلىلطارب،االت رةلتاترتلي ىرةل رقل راتفللطإلصقةاةطاالاتلطاعةا صكلطااة صكالتطاالاتل الط ستع ةال

لط تمةاصكلمعبك.ل
تاةقلطاقلتليلىلطااىابةىلفةلباطصكلو نلطا االلكلمغصاًطالبسبتلط و ةضل ستتىلطا عصشكلبشراال

ت ة لاسعةالطااىابةىالفارةقلطألسرلتتلطأل ارالا تطجىركلطاقلرتلطامرغصالطا ت رةاالجغاطفصرًةلورتلشراطىلية التطال
لتط  ررةا طاعة رركاللطإل ررةا  تارراط لاصررقالابصررا لطاالجرر لت ررع لفررةلا ررةاقل ت ا رركلاطوررالطاقرراىالطاغرراضل  ىررةل

اطبلسال ررالشررج لبعررضلطا سررةاقلارر تيلطارراوالطا ات رر الت لاقلطاقلررتلطاابصررال سرربصًةلطا ت اررالفررةل اص رركلقرر
فررةللطإلصقةاصرركيلررىلت شررةىل القتررصقلاتتاصررالطااىابررةىال رر قل شررات لاىابررةىلقرراطبلسالتطارر يل   تررهلطاشررااكل

اتتاصرالطااىابرةىلفرةلاصبصرةاللت شةتوة  ققكلطاااطسكالتوةتةقلطا القتةقلو ة:ل القكل ةاات ىالاتال القكلت ل
(ال صغرةتط ل1227)ل()بقراا لطسر صكل اابركلتطستوا لفصىةلطا الر لطاالجرايلطا سرتتااال()توةل القكلبوةاصكا

(البةإل رةفكلتارىل القركلاصرقالب  ققركلطاو رسالتارةقل صغةتط ل18بقاا لطس صكل اابكل)ل()ت القكلاصقا
طاىافل قلت شةىلو نلطا القة لت ةا لطا سةاقالتطا تسسة لطاالات صكالتاوا كلابةالطا قطايصقلطإلصقةاصصقل

ل(4)اطإلصقررةاصصقتطألااصررةىل ررقلطالصبصررصقالتاررةقلج صرر لطاعررة لصقلبةاشررااكلتطا القررة لطاتررةلتتبعىررةل ررقلطاع ررةال
ل القكلاىابةىلفةلاصبصةلفةل اص كلقاطبلس.ل(لاتا1تتت  لطامتا ل)

ل

 م0791( محطة ماركوني أول محطة كهرباء في ليبيا في مدينة طرابمس سنة 0صورة )

                                                           
(ل القكلبوةاصك:ل) قلطات تال االطا ال لطاالجايلاتلطاقص لطااقصالاتلطاغةقلطاقبصعة.وةلطاتةلتاطالتتابص ةتىةلبةابوةاالتصستوا لفصىةلا تط ل وتل كل 

(لطاقاا لط س صكلطا اابك:ل)ل.بةا صغةتط وةلطاقاا لطاتم ص صكلاتالاط لطاتتاصالب القة لطاقة كلطااىابةمصكالتتقةسل
(ل القكلاصقا:ل)بةاىتطىلب ستل عص كلفتتتاال تطت لط التاطملتوةليبةا ليقلليبةا ليقلآ  لتستوا لطات تالطاسةماالالصللصالتاملاطوال افلطالتاطملبعال قجىة

اسعةالطات تاالتوةلل ةقط ليلىل غقل ات  لتستقص لتالاص لطا ابسالتتالتةولتاىلا صكل ات عكل قلطات تال سبصًةالتبةاتةاةلتتت فلال كلطاقة كلطا  تجكل  ىةليلى
ل ط ل ااط لمغصا .ل

ل.11القاطبلسلسل1227ىابةىالطاس كلطألتاىالطاعاالطااة ةال جلكلا تطاالتاطا لطإلي، لبققة لطاا(ل4)



ل
(الفةل صغةتط ل45 لالتطاةل)1940ة ليراقالبلغ لطاقاا لطا اابكلا القة لطاتتاصالب  ققكلطاااطسكل

اصلررتل6جىررا)بتطسررتوا  لشررباكلل(5)ل(ا صغررةتط ل21طات رر لطارر يلبلغرر لفررةلبقصرركلطا  ررةقملفررةلاصبصررةلالررتطاةل)
لاصلررتل10501)ل 1943التبلغرر ل بصعررة ل شررات لاىابررةىلقرراطبلسليررة ل()ل(الا قررالطاقة رركلطا  تجررك فتارر

تط /سررررررةيك(لب بلرررررر ل رررررراانللاصلررررررتل42012اتمررررررالتاررررررىل)ل 1958تط /سررررررةيك(التقطا لطا بصعررررررة لسرررررر كل
ل(6)اص ةاًط(.172571)

%(ل رررقلاسرررى لطاشرررااكلطإلصقةاصررركلتتالتاررر ل91بشرراطىل)ل 0791ت ررال ة ررر لطاالات ررركلطالصبصررركلسررر كل
فرةلتسرصصاللطإلصقةاصركطاشااكلتاىل تسسكلامصسىةلص ارالطاالات ركلطالصبصركالتطسرت ا لطألجىرق لطإلاطاصركلتطا  صركل

 لامربال ل لاصركلطا تسسركلبةااة رالالالات ركلطالصبصركال0710طاشااكالاعا لتجتالوباط ل تولكالتفىلس كل
-9-15(لطامرررررةاالبترررررةاص ل5ةىلطاقاطبلسرررررصكالب تجرررررتل اسرررررت لطاقرررررة تقلا ررررر ل)تسررررر ص ل تسسررررركلطااىابررررر

ت  اًطل(ل8)(ل لصتقلاص ةالاصبةال4.329تبل ل ةلت لت  ة هليلىل قة لطااىابةىلفةلفتا لطاستص ة ل)(7)ا1962
 ال راا لارال1961اقا لبعضلطآل  لطا ستع لكلفةل القكل ةاات ةملفقالتر لشراطىلتالراتصقلجاصراتصقلسر كل

(التطسررتوا لطاقصرر لطااقصررالفررةلتشررغصالطاتالرراتصقلطاجاصرراتصقالبةإل ررةفكلتاررىلاقلطاشررااكل صغررةتط ل10  ى ررةل)
 ة رر لبشرراطىلبعررضل تارراط لطارراصقالطامررغصا ل تقيرركليلررىلااجررةىل وتل رركل ررقلطاررب،االفررةلاررال ررقلقاصررتقال

قوراطىلت لتشغصال القركلطال 1966 ماطتهالتطاو سالت اصةقالتمباطتهاللت صاوةل قلطا  ةقمالتفةلس كل
ل15(التتالتصرال القركلطاو رسلطاراصقالتارىل القركل ةقصركلبقراا ل اابركل) صغةتط ل30 اا ل اابكل)ل()طاغةقصك
ل(. صغةتط 

                                                           
ل.12الس9989طاعة كلا،تالةالطاعابةلالاىابةى:لطاعاالطألتاالقاطبلسالاصلتااللطأل ة ك(لتقتال قة لطااىابةىلفةلاصبصةال شا لاىابةىلطاعاتالطاس كلطألتاىال5)
(لطاقة كلطا  تجك:لوةل)لطاقة كلطا  تجكل قلتالاط لطاتتاصالبعالطستبعةالطاقة كلطا ستىلاكل طتصًةلب القكلطاتتاصا.لتج ةاة
ل.4(لتقاصالطااىابةىلفةلاصبصةالطا ااقلطاتق ةلال علت ة لتطاتتاصمالقاطبلسالسل6)
ل.11طبلسالسالقال1227طاعاالطااة ةل-طاس كلطألتاى-(ل جلكلا تطال جلكلفملصكلتمااوةلتاطا لطإلي، لبققة لطااىابةى7)
ل.952-954السلس9962التباصا(لطاب  لطااتاةلاإل شةىلتطاتع صاالطات  صكلط  تمةاصكلفةلاصبصةالتطش ققال8)
(ل القكل ةقصك:لوةل القة لتستوا لطات تالطاسةمالالصللصالتاملاطوال افلطالتاطملبعال قجىةلبةاىتطىلب ستل عص كالفتتتاال تطت لط التاطملتوة)يبةا ليقلل

لغقل ات  لتستقص لتاتصالطاتتابص ة لالااكلاتاط صك. ةقط ليلىل 



 طل ررةل ررتاقلتسرر تصًةل ررقلطاقة رركلطااىابةمصرركلبشررااليررة ل  و  ررًةلل()صعتبررال تتسررقلطسررتى، لطا رراا
فررررةليررررة لل(()اصلتتط /طاسررررةيك1190)ب تتسررررقلطسررررتى، لطا رررراال ررررقلطاقة رررركلطااىابةمصرررركليةا صررررًةالطابررررةا ل

/لسةيك(اللا ةلبل ل تتسرقل صغةتط ل560 ل)1969الصللبلغ لطاقة كلطا  تجكلفةلاصبصةلية لل(9) ا1969
سرررةيك(التصاجررر ل اررر لتارررىلط و رررةضل سرررتتىلطا عصشررركلتطات رررة لاسرررعةاللتط /لاصلرررتل175طسرررتى، لطا ررراال)

الج لطاقلتليلصهالتا لصاقل ا لالهلاصالقملل  و ةضطااىابةىلفةلاصبصةالبةإل ةفكلتاىلط و ةضلطإل تةومل
طاجاتىلط  تمةاصكل قلت شةىلشباكل قالبةو كلطاا قالت  اًطلا ا لفإقلطا القكلاة  لتغ يل  ققتىةلفققل
بشرررباكلوةمررركالاتقلطاالةجررركلا قرررالطااىابرررةىلبعصررراًطالتوررر طلبررراتانلااىلتارررىلتعررراالشرررباة لطاتتقصررر لتطورررت،فل

عررضلف صررًةلتط لص صررًةالتارر لتاررقلسصةسرركلطاررابقلطااىابررةمةل ررالطتبعرر لفررةلورر نلجىتاوررةلتط  مررةالبع ررىةليررقلب
ل.طا تا البسبتلطوت،فل ب بكلجىالاالشباكليقلطألواىالتبةاتةاةلاة  لاسعةالطااىابةىل ات عك

البقرتال اصلتلفتارل30اقالاة  لوقتقلطا قالتطاتتقص لفةلو نلطا تا ليبةا ليقلوقتقل قالجىاا
اصلت تا(لفةل  ققكلطاااطسكالتبلغ لاقتطالطاوقرتقلتطاارةب، ل ط لطاجىرالل170)اصلت تا(ال  ىةلل250)

اصلرت تا(لفرةل  ققرركلطاااطسركالفررةلالرصقلبلغرر لل1500اصلرت تا(ل  ىررةل)ل2600اصلرتلفتار لالررتطاةل)ل10.8
 القررك(لفررةل  ققرركلطاااطسرركلسرر كل19 القررك(ال  ىررةل)ل30يرراال)ل اصلررتلفتاررل30ل()ل القررة لطاتالتصررا

ل(.1(لتطاشاال)1ا ةلوتل ت  لبةاجاتال)ل(10)ل ا1969
ل
ل
ل
ل
ل

 
 م0717( توزيع شبكات النقل ومحطات التحويل في منطقة الدراسة مقارنة بباقي مناطق ليبيا عام 0جدول )

 عدد محطات التحويل أطوال شبكات النقل )بالكيمومتر( 
 ك.ف 11 ك.ف 11 ك.ف 01.1 ك.ف 11 ك.ف 11 ك.ف 991 المنطقة
 19 0 1500 170 0 0 قاطبلس
 11 2 1000 80 150 0 ب غةقي
 0 0 100 0 0 0 سبىة

                                                           
()لطاتتاصال  سىة.لصقصسلطستى، لطاقة كلطااىابةمصكلط تةولطاتتاصال ومت ةل  هلطاا صة لطا  قتا لفةلي لصة لطا قالتطاتتقص لتطاتالتصاالت ةلتستىلاهل القة ل
(ل)لتط التصا قلاهلبةاا ق) .ت(.9222تط =للاكالتطااصلتتط /سةيكلوة:لتالا ل صةسلطااىابةىلطا تاا لاتلطا ستىللطااصلت
ل(.9/8/1297طاب  لطااتاةالتقاصاليقل تتسقلطستى، لطا اال قلطاقة كلطااىابةمصكال) ت  لبصة ة لطاب  لطااتاةالت لطااوتالفةلل(9)
()لطاشباكلطااىابةمصكلطا قاا الالتىلتتغلتلطاقة كليلىلطا سةفك..ل القة لطاتالتصا:لوةلطاتةلصت لفصىةلاف لجىالطاقة كلطا تاا لفةل القة لطاتتاصالتاىلجىال
ل.98-92 السلسل9976(لاطما لطاتوقصقلطااىابةمةالتقطا لطااىابةىالقاطبلسل10)



 30 2 2600 250 150 0 طإلج ةاة
 .71، ص0791طرابمس، تقرير عن قطاع الكهرباء، المصدر: وزارة الكهرباء،     

ل
ل

ل
 م0717توزيع أطوال شبكات النقل بمنطقة شمال غرب ليبيا مقارنة بباقي مناطق ليبيا لمعام )أ( 

ل

ل
لم9191أعداد محطات التحويل بمنطقة شمال غرب ليبيا مقارنة بباقي مناطق ليبيا عام ل)ب(

 

 (.1المصدر: من إعداد الطالبة اعتماًدا على بيانات الجدول )       

بمنطقككة شككمال غككرب ليبيككا مقارنككة ببككاقي منككاطق ليبيككا  أعككداد محطككات التحويككلو ( توزيككع أطككوال شككبكات النقككل 0شكككل)
 م0717لمعام

تاةقل قة لطااىابةىلتال لتشاطفلطا جلسلطأليلىلاشتتقلطااىابةىلطاترةب لارتقطا لطألشرغةالطاعة ركال
تاة  ل ى تهلطاتوقصقلالققة التصتتاىلت  ص لطا وققلتتشغصالتمرصة كلطا شراتية ل تسسرتةقلتطالرا لفرةل

ياوةلجغاطفصًةالت لركل اتلاصبصةالتطااة صكلفةلشا ىةالتصعقىلتتبة لو نلطألت ة لتاىل الاتاصكلطاشباة لتتبة
لطإل اة صة لاتتفصالتسةمالط تمة  .

 ل1970بلغرر لطاقررااط لطا اابرركلا القررة لتتاصررالطااىابررةىلب  ققرركلشرر ةال رراتلاصبصررةل ررةل برراليررة ل
ل.(لطاتتقص لطاجغاطفةلاى نلطاقااط 2طاشاا)تل(ل2 صجةتط (التصت  لطاجاتال)130اااال قل)



 (م0791 لما قب( توزيع القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء بمنطقة شمال غرب ليبيا ) 9جدول )

 طا القك
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررت ل

 طا القك
 طات تالطا ستوا 

يررررررررررررررررررررررررررررررررراال
 طاتالاط 

 ررررررررررررراا لطاتالرررررررررررررا ل
 بةا صغةتط 

طاقرررررررراا لطا اابرررررررركلال القرررررررركل
 بةا صغةتط 

تررررررررررررررررررررررررةاص ل
 طاتشغصا

  1923 1227 6.35 2 طا ال لطاالجاي بوةاصك ()ل القكل ةاات ة

 طاقص لطااقصا بوةاصك طاتق صك
2 10 

60 
1961  

2 20 1968  
  1923 18 4.5 4 - اصقا تصقك(صشاملقاطبلس) ع

  1923 - - - - اصقا ()لطاو س
  1966 30 15 2 و صف  ةقصك طاو س
  1966 30 7.5 4 و صف  ةقصك طاقواطى

 138 14 طج ةاةلطاقااط لطا اابكلا القة لطااىابةى
 .9، صم0717المصدر: وزارة الكهرباء، تقرير قطاع الكهرباء عام 

 

  (.2إعداد الطالبة اعتماًدا على بيانات الجدول ) المصدر: من   

 .م1971( توزيع القدرات المركبة لمحطات توليد الكهرباء بمنطقة شمال غرب ليبيا ما قبل عام 2شكل )
 الاة رر ليبررةا ل1970(لصتبررصقلاقلطااىابررةىلب  ققرركلشرر ةال رراتلاصبصررةل ررةل برراليررة ل2 ررقلطاشرراال)

يقلياال الاتال قلطا القة لطامرغصا للفرةل راص تةلقراطبلسلتطاو رسالتار لتارقل ابتقركلبشرباكلتق صركال
ا ا لفإ هلب  ا لتاللصلصكلالشاالصتبرصقلترتققل القرة لتتاصرالطاقة ركلطااىابةمصركلبرةاقاتل رقل اطارقلطألال رةال

                                                           
(لت لتجاصالطا القكلفةلس كل)لالتس ص لطا القكلب القكلطاتق صك.9969
(لا لصت لطاالمتاليلىل علت ة ليقلطاقاا لطا اابكلاى نلطا القكلطاقاص كالت الت لتالتصلىةل)ل.9966 القكل ةقصكلية للتاى



اطبلسالفل لصاقلبةإل اةقل قالطااىابةىلطا  تجكلبتال كلاوصمكلفةل ا لطات  ملت لا سرةفة ل مرصا الفةلق
 قلتق صرركل قلىررةلارر لتاررقل ررالتمررل لتاررىل ررةلوررةليلصررهلطآلقالت ارر لتقلررص،لاتال رركلطا قرراالتو  ررةًلاتاررةاصفل

فرةلا رةاقلطاقلرتلطاابصررالطا قرالطااىابرةمةالبسرربتل سرةفكلطا قرالتتق ر لور نلطا القررة للت الت ةاصركطاتتقصر ال
ل  و ررةض سرربصًةلفررةلقرراطبلسالتط و ررةضل عرراالطسررتى، لطا رراال ررقلطاقة رركلطااىابةمصرركلفررةلبقصرركلطا  ررةقمل

 ستتىلطا عصشكلاغةابصكلساة ىةالتو طلصع ةلاقلو ة ل  رةقملااصرا ل الات ركل رقلوا ركلطاقة ركلطااىابةمصركال
لفصىة.بالةجكلتاىل قصال قلا صة لطاقة كلإلالاطللي لصكلت  صكل

تبة و رةضل عرااللاقالطتس  لو نلطا االلكلبةستواط لطااىابةىلفةلطإل رةا لطاعة ركالتطإل رةا لطا  قاصركا
طسررررتى، لطا رررراالسرررر تصًةل ررررقلطاقة رررركلطااىابةمصرررركلبشررررااليررررة ال  و ررررةضل سررررتتىلطا عصشرررركلتطات ررررة لاسررررعةال

لطااىابةى.

ل

 محطات الكهرباءم( التوسع في إنشاء 0719م كك 0791ثانيًا: المرحمة الثانية؛ )
تشررصالطاتقررةاصالطامررةاا ليررقلتقطا لطاتوقررصقلتطات  صرركلتاررىلاقلطات رر لط  تمررةايلتط جت ررةيةلفررةل

تار ا لفرإقلور نلطا االلركل(11)لاصبصةل التغصرالبعرالطاتشرةفلطار  قلبا صرة لابصرا لتتمراصانل ر لباطصركلطاسرتص ة ا
 ررتلط  تمررةايلتط جت ررةيةلطاررر يلفررةلبرراطصتىةلشررىا لتغصرراط لجتواصرركلفررةلط تمررةاصة لطااتارركال تصجرركلطا 

تالقملطاالطاتشةفلطااات لطا  قصكلفةلطاب،االت ةل ج لي ىةل قليةمراط لاة ر لاىرةلط عاةسرةتىةليلرىل قرة ل
طااىابررةىالت ررالسررةيالطات رر لط  تمررةايلالصبصررةليلررىلتررتفصالطا وممررة لطا ةاصرركلات  صرركل قررة لطااىابررةىال

لفةلطستواط لطاقة كلطااىابةمصك.لتا ا لطتس  لو نلطا االلكللب  تل  قاالت لالت 

 التارررةقل رررقل1970تتاررر لطا تسسررركلطاعة ررركلالاىابرررةىلاىصمررركل سرررتتاكلتاطا ل قرررة لطااىابرررةىليرررة ل
 ىة ىرةلت رر لطاوقرقلتطاااطسررة لطاتررةلتىرافلتاررىلتقرتصالورر طلطاققررة التطاافر ل ررقل سرتتىلطاوررا ة لطاتررةل

اع رراليلررىلتصجررةالطااللررتالا تطجىرركل تقلبررة لصقررا ىةالارر ا لطإلشرراطفليلررىلطا شررةاص لطااىابةمصرركلطاقةم رركالتط
 قةيرة لطإل ترةولتطاورا ة التت ر لطا تسسركلار،للفررات لايلار،للشرباة لورة:لشرباكلقراطبلسالتشررباكل

لب غةقيالتشباكلسبىةالالصللصشافلفا لقاطبلسليلىل  ققكلطاااطسك.
إقلطسرررتاطتصجصكلت  رراًطلا،اتبرررةقلطاتاصرررملبرررصقلطأل شرررقكلط  تمرررةاصكلتط جت ةيصررركلت قرررة لطااىابرررةىلفررر

ت  صكلطاقة كلطااىابةمصكلاة  لتع اليلىل  تلساص لفةلطإل تةولتطا قالتطاتتقص ال قلاجالترتفصالطالتصةجرة ل
ط  تمررررةالطاررررتق ةلطا تقطصررررا ل ررررقلطاقة رررركلطااىابةمصرررركالفاررررةقل  ررررةلت صررررق لبررررهلورررر نلطا االلرررركلطيت ررررةالوقرررركل

(لتطاتررةلتررر ل رررقلو،اىررةلتالقصرررملقصرررةا لفررةلطاقة ررركلطااىابةمصررركلطا  تجرركالالصرررللتررر لت شرررةىل 1985- 1981)

                                                           
Revolution in Thirty years: Political and Economic Transformations and SOCIALلGuenos, S. (1999), Libya.ل(11) -ل  2The Libyanل1969-1999

Publishing House, Distribution and Advertising, Misratah2لp25. 



 القررة لجاصرررا لإل ترررةولطااىابررةىملتمرررةالتلت شرررةىلورر نلطا القرررة لطاجاصرررا لت شررةىلاقرررتطالجاصرررا لاوقرررتقل
جاصرررا لتتتسرررص ل القرررة للتالتصررراطا وتل ررركالتترررايص لطاوقرررتقلطاترررةلاة ررر ل ةم ررركالتط  ة ررركل القرررة للطاجىرررا

تررةلاة ررر ل تجررتا لاتلبصرركلطاقصرررةا لفررةلطألال رررةالتفررةلطاقررااط لطا اابررركالا ررةلترر لت شرررةىليرراال رررقلطالطاتالتصررا
 صجررةتط (ال1500طا القررة لطا ايصرركلفررةلطاقرراىالفقررالتقررتا لطاقررااط لطا اابرركالالصررللبلغرر ل ررةلصقصرراليررقل)

ل(3(الت تقيكلجغاطفصًةلفةلطاشاال)3 ت الكلبةاجاتال)
ل
ل
ل
ل
ل

 (م0719_  م0791طات التوليد بمنطقة شمال غرب ليبيا لمفترة )( توزيع القدرة المركبة لمح1جدول )

 طاتشغصا طاقاا لطا اابكلال القك  اا لطاتالا  ياالطاتالاط  طات تا  تيىة طا القك

 اقصا بوةاصك ()لطاتق صك
2 10 

60 
1961 

2 20 1968 

 اقصا بوةاصك  اتلقاطبلس
5 65 

565 
1976 

2 120 1980 
 1982 480 120 4 اقصا بوةاصك طاو س
 1966 30 15 2 و صف  ةقصك طاو س

 1974 120 30 4 و صف  ةقصك ج تتلقاطبلس
 1966 30 7.5 4 و صف  ةقصك ()لطاقواطى
 1972 90 15 6 و صف  ةقصك ()لطاقواطى

 1971 30 15 2 و صف  ةقصك طاالةلطاجة عة
 1984 90 15 6 و صف  ةقصك  ماطتكل)ااقطق(

 1976 45 15 3 و صف  ةقصك قاصتق
 1923 18 4.5 4 - اصقا  عتصقك

 طج ةاةلطاقااط لطا اابك
 

 1558  
 (.م0719_م0791المصدر: وزارة الكهرباء، التقارير السنوية لممؤسسة العامة لمكهرباء لمسنوات )

                                                           
()لط ستغ ةىلي ىةلية ل92×1و نلطا القكل  ىةلتالاتصقل)ل لطاتالاتصقل)الاعا ل 9981 .ت(لت  ماال اطالبة ستغ ةىلي ى ةلية ل .ت(ل12×1طاجاتىلط  تمةاصكل قلتشغصلى ةالا ة

 اعا لجاتىلمصة تى ة. ال9989

()ل. 9977 قل القكلطاقواطىلس كللطألابعكتت   لو نلطاتالاط لل
()ل. 9977تت   للطاتالا لطااطبعكلتطاسةاسكلية للل



 
 (.3المصدر: من إعداد الطالبة اعتماًدا على بيانات الجدول )             

ل(م0719-م0791التوزيع الجغرافي لمقدرات المركبة لمحطات الكهرباء بمنطقة شمال غرب ليبيا )( 1الشكل )

 ال1985 _1980(الط ات رررة لطاابصرررالفرررةل ررراا لطا القرررة لطابوةاصررركلال ترررا ل3صتبرررصقل رررقلطاشررراال)
 الالصرللتر لت شرةىل القركل1985(ليرة  صغرةتط ل1085بسبتلت شةىل القة لبوةاصكلجاصا لبلغ ل رااتىةل)

 التتررر لط يت رررةاليلرررىلطا القرررة ل1982 الت القررركلطاو رررسلطابوةاصررركليرررة ل1980يرررة لل2 ررراتلقررراطبلس
طابوةاصكلاتقتصالطاعاصال قلطا  ةقملبةااىابةىالا ةلصتبرصقلاقلتتقصر ل القرة لتتاصرالطااىابرةىل رالتاارق لفرةل

ةلا  ققرركلطاااطسرركالتيلصررهلفقررالشررىا لورر نل قررةملطاشرر ةالالصررللتتجررالاابرر ل القررة ليلررىلطاسررةالالطاشرر ةا
بلررر لتلال 1985/سرررةيك(لسررر كل صغةتط ل4907طا االلررركلتقرررتاًطلفرررةلت ترررةولطااىابرررةىلبشرررااليرررة الفقرررالبلررر ل)ل

تص ارقلطسرت تةولاقلاورتالطا القرة لل(12)تط ل/سرةيك(الاصلرتل1420 تتسقلطستى، لطا اال قلطااىابرةىل)
بةإل ررةفكلتاررىلتشررغصاليرراال ررقلطاتالرراط لطاغةقصرركلفررةل القرركلطابوةاصرركل)طاسررةا كلطارر اا(لفررةلاطمررا لطإل تررةوال

الطاغةقصرركلت مرراطتهطاقورراطىالتتشررغصال القررة ل ةقصرركلجاصررا لمل القرركلج ررتتلقرراطبلسالتطاالررةلطاجررة عةال
ل .1985تقاصتقللاةقلسبًبةلفةلقصةا لا صكلت تةولطاقة كلطااىابةمصكلية ل

طاقة ركلطااىابةمصركلتقصرةا لطاقلرتللاقالارةقل رقلومرةمسلور نلطا االلركل  رتًطل  رقااًطلفرةلطسرتواط 
ل(.4(التطاشاا)4يلصىةلفةل قةيةلطاقاطيكلتطام ةيكلت قة لطإلساةقالا ةلوتل بصقلبةاجاتال)

 م(0719م_0791( نسب استهالك الكهرباء حسب القطاعات في منطقة شمال غرب ليبيا )4جدول )
 الفقد الكهربائي % الصناعة % الزراعة % اإلضاءة % السنة

                                                           
ل(. 9985- 9972طاتقاصالطاس تصكلال تسسكلطاعة كلالاىابةىلالس تط ل)(ل12)



 99 00 99 49 م0791
 99 09.9 99 19.9 م0799
 99 90 99 19 م0711
 91 11.9 09 91.9 م0719

 المصدر: الشركة العامة لمكهرباء، التقارير السنوية لمسنوات المذكورة.

 
 (.4المصدر: من إعداد الطالبة اعتماًدا على بيانات الجدول )    

 (م1985-1971في منطقة شمال غرب ليبيا لمفترة)( تطور نسب استهالك الكهرباء حسب القطاعات 4شكل )

 ل تصجرركلقصررةا ل1975%لسرر كل25صتبررصقلاقل سرربكلطا قررالطااىابررةمةلبلغرر ل(ل4تبررةا  التاررىلطاشرراال)
 ليرقلطاسر كلطاسرةبقكلاىرةلفرص اقل1985 سةفكل قالطااىابةىلا سةفة لاقتاالا ةلقصةا ل سبكلطا قرالفرةلسر كل

طا  تجكلتبةاتةاةلقصةا لطاقة ركلطااىابةمصركلطا اسرلكلالت ر لبقرةىلطاعتط راللتعلصلهلبقصةا لا صكلطاقة كلطااىابةمصك
طألواىليلىل ةوةليلصهل)اةا سةفك(لفإقلقصةا لطااىابةىلطا اسلكلفةلطاشباكلترتايلتارىلطات رة ل قراطالطا قرال

ل(13)  ىة.

صتبررررصقلاقلطاتقررررتالفررررةلطسررررتى، لطاقة رررركلطااىابةمصرررركلبشرررراال  ررررقااالفقررررالتقطصررررالطسررررتى، لا ررررةل
ارررىلطاقصرررةا لطا ققةيرررة ل رررقلطااىابرررةىلا رررًةلت سررربكالتصعرررقىل اررر لتارررىلطات  صررركلط  تمرررةاصكلتط جت ةيصررركالتط 

طاقبصعصررررركلتطا  رررررقاا لفرررررةليررررراالطاسررررراةقالتطات رررررة لطا سرررررتتىلطا عصشرررررةلاىررررر مل تصجررررركلطا  رررررتلط  تمرررررةايل
اررةقلاىررةللتط جت ررةيةلطارر يلتالقررملطاررالطاتشررةفلطااررات لطا  قصرركلفررةلطاررب،االت ررةل جرر لي ىررةل ررقليةمرراط ا

يلررىلج صرر لطاققةيررة لت  ىررةل قررة لطااىابررةىالفقررالسررةيالطات رر لط  تمررةايلالررب،اللطإلصجةبصرركط عاةسررةتىةل
يلرىلتررتفصالطاراي لطا ررةايلات  صرركل قرة لطااىابررةىلالصررللبلغر لطا وممررة لطاتررةلامرا لاققررة لطااىابررةىل

ل(ل14) لصتقلاص ةالاصبة(.980اااال قل)

                                                           
13

ل.549(ل ال ال ال تالتباطوص لطا صتالطاقة كلفةل مالااطسكلتاللصلصكلفةلط تمةاصة لطا اةقال اج لسبمل اانالس(
ل. 9985- 9972ا تسسكلطاعة كلالاىابةىلالس تط ل قلطلاطاتقةاصالطاس تصك.ل(14)



اقرررالارررةقلاسصةسررركلطاتع صرررالطاترررةلطتبعتىرررةلطاالات ررركلفرررةلوررر نلطا االلررركلاتاطلفرررةلقصرررةا ل سررربكلطاقة ررركلل
طااىابةمصررررركلطاتررررررةلتسرررررتىلاىةلشررررررااة لطإلسررررراةقالتبةاتررررررةاةلقطا ل سررررربكلطااىابررررررةىلطا سرررررتىلاكلفررررررةلطإل ررررررةا ل

صررررةىلطاتررررةل ال تصجرررركلت رررةا لطألال1980يررررة لل(%32)تط سرررتواط ة لطا  قاصرررركالتطإل رررةا لطاعة رررركلاتمررررالتارررىل
طسرررتالالالا رررةلقطالطسررررتى، لطااىابرررةىلفررررةل قرررة لطامررر ةيكلتطا اطفررررملطاعة ررركالت اطفررررملطا صرررةنالتطامررررافل

ا ا لفإقلل سبكلطستى، ل قة لطاقاطيكل قلطاقة كلطااىابةمصكل القطا ال تصجكلات  ص لطاعاصرال رقللطامالةا
ت لا ررهللاط لاسررلتتلطاررايلبررةاا طا شررةاص لطاقاطيصرركلتط تعررة لالاارركلطستمرر،حلطألاط ررةلطاقاطيصرركالتطسررتوا

 ل ررالت ة مرر ل سرربكلطسررتى، ل قررة لطاقاطيرركلبةا سرربكل سررتى، ل1985  ررةلص اررقل ،ال تررهلا ررهلفررةليررة ل
طاققةية لطألواىالتصاج لتارىلطات ر لط  تمرةايلطاعرةا ةلتطاالمرةالط  تمرةايليلرىلاصبصرةالالصرللترأاال

، ل قرة لطامر ةيكل رقلطااىابرةىلبةا سربكلابقصركل قة لطاقاطيكلبهالفةلطات  لطا يلطات ع لفصرهل سربكلطسرتى
لطاققةية ال  ًاطلتاىلط تجةنل التلتشجص لطام ةية لطا اللصكلبعالطاالمةالط  تمةايليلىلطاب،ا.

ت صررق لورر نلطا االلرركلبة وت ررة لبتتمررصالطاقة رركلطااىابةمصرركلتاررىلطاعاصررال ررقلطا رراقلتطاقرراىلبررةاب،اال
لرىل قرةملتطسر الا رةلتر لفرةلور نلطا االلركلطابراىلفرةلتاللصركل صرةنلتاوال شات لاىابكلطااصفلالصقلطات  صر لي

طامر ةيصكالفقرالتر لط شرةىليرا ل القرة ل  ىرةللطا  شرت تتتفصالطا صرةنلاربعضل(15)طابالال ستواط ىةلالشاتا
 قاصتقال اتلقاطبلسالطاو س.

طاتتاصراالصعتبالط شةىلوقتقل قالطاقة كلطااىابةمصكلتاص ًةلشباة لتتقصعىةل ا رً،لإل شرةىل القرة ل
فقالت لط شةىلآ فلطااصلرت تاط ل رقلوقرتقلطا قرالتشرباة لطاتتقصر لتيراالابصرال رقلطا القرة لطا ايصركلفرةل

فتارر لفررةلقرراطبلسالالصررللبلغرر للاصلررتل220يررا ل رراقلت رراىلتبررةألوسلوقررتقلطا قررال ط لطاجىررالطاعررةاة
اصلررررررررت تا(ل  تررررررررا ليلررررررررىلطاشرررررررراصقلل383فتارررررررر لفررررررررةلقرررررررراطبلسل)لاصلررررررررتل220اقررررررررتطالوقررررررررتقلطاجىررررررررال

تعتبال اطاقلطاتالا لفةلطاقة كلطااىابةمصركل سرتتاكليرقلسر، كلتشرغصالطاشرباكلتطات سرصملبرصقلتل(16)اسةاللةطا
فقراللطتالقصملتتفصالط تمةايلفرةلطاتتاصرالتتتقصر لطاقة ركلطااىابةمصركالتاىر لتاى قةيةتىةلطا وتل كالبةإل ةفكل

القرررة لطاتتاصرررالتطاتالتصرررالفتاررر الت لاصلرررتل220تررر ل اطيرررة ل اررر لي رررالتشرررغصالطاشرررباكل ط لطاجىرررالطاعرررةاةل
لتوقتقلطا قالتطاتتقص التابقلتل لطاشباة لب ااقلتالا لت اط بكلالاصاكلطاتم ص .

طتس  لو نلطا االلكلبقصةا لا صكلطاقة كلطا  تجكل تصجكلقصةا لياال القة لطاتتاصاالا ةلقطال مصتل
تطق صقل ررقل صررةنلطاشرراتالطا رراال ررقلطاقة رركلطااىابةمصرركلطا  تجرركالارر ا لترر لطاع رراليلررىلتررتفصالطالتصةجررة لطا رر

لبةإل ةفكلتاىلا هلفةلو نلطا االلكلباالطات ىصالإل شةىلشباكلاىابةمصكل تالا .

 (م9111م كك 0711ثالثًا: المرحمة الثالثة؛ انشاء الشبكة الكهربائية الموحدة )

                                                           
ل.7 الس9979(.لتقطا لطااىابةى2لتقاصال  جقط ل قة لطااىابةىلو،الية لل15)
ل (.ل9985 _9972(.لطاتقةاصالطاس تصكالطا تسسكلطاعة كلالاىابةىلالس تط ل)ل16)



 الفقرالشرىا لور نلطا االلركلتغصراًطل1985باا لطا االلكلطااةااكل قل اطالالتقتالطااىابرةىلبعراليرة ل
فررةلطاسصةسرركلطاعة رركلاققررة لطااىابررةىلتاسررلتتلتاطاتررهالتورر طلطاتغصررالاررةقل تطاًبررةلاتغصررالسصةسرركلطااتارركلتجررةنل
طااي لطااة الات  صكلتتشغصالطاققةية لطا وتل كالت  ىةل قة لطااىابةىالف قلطا علت لاقليقالطاا ة صة ل ال

طاعرةا الاا لتارىلتراوتالاسرعةالطار  قالشرىالاق ركلط تمرةاصكليةا صركلارةقلاىرةلترأاصاًطلسرلبصًةليلرىل ع ر لاتال
طأل ررالطارر يلشرراال ررابكل تجعرركل  تمررةاصة لطارراتالطا مرراا لالرر  قالتطاتررةلصشرراالطارر  قل مرراالاولىررةل
طاتالصرراالا ررةلورر،الطاتسررعص ة لفقررالطسررت التقلررسلوقررقلطات  صرركلط  تمررةاصكلتط جت ةيصرركالبسرربتلطا رراتفل

تمررةايلتفررةل قررا تىةلطا قةقعرركلتطاال ررالطالرر صقلاة ررةلطاتررةل ررا لبىررةلاصبصررةليلررىلطامررعصاصقلطاسصةسررةلتط  
  ات ررصقليلصىررةالتاررةقل ررقل رر قلطاتغصرراط لفررةلطاسصةسرركلطا تبعرركلفررةلاصبصررةلفررةلتاطا ل قررة لطااىابررةىلابررقل
طاشررباة لطااىابةمصرركلطاا،ارركل)لقرراطبلسالب غررةقيالسرربىةل(لفررةلشررباكلتق صرركل تالررا التتررتاىل سررتتاصكلطاطاتىررةل

  ررةلسررةياليلررىلتقبصررملسصةسرركل ااقصرركلتطالررا لتاطيررىلطاجة ررتلط  تمررةايلفررةلطاشررااكلطاعة رركلالاىابررةىال
تشررغصالطا   ت رركلال سررةيا لفررةلت رر لطا وققررة لطا سررتقبلصكلالافرر ل ررقلت تةجصرركلطاققررة الالصررللاررةقل ررقل
اورراطفلطاىصالصرركلطإلاطاصرركلاققررة لطااىابررةىالفررةلورر نلطا االلرركلت تصررالطا شررةاص لط سررتاطتصجصكل اررال القررة ل

ة لطا قررالبأسررةاصتلط تمررةاصكلاتقلتاوررةملاوقص رركلطااتاررك2لبةإل ررةفكلتاررىلطاتوقررصقلط  تمررةايلطاتتاصررالتشرربا
تتشررغصالطا   ت رركلطااىابةمصرركالا ررةلوررراف لطاىصالصرركلتاررىلطات تصررالطاررر طتةلالققررة لفص ررةلصتعلررملب مررراتفة ل

 اللصركلتقرت لطاتشغصالتطامصة كالتوا ة لطا ستىلاصقالت شةاص لتتقص لطااىابرةىالتسرع لتارىلتارتصقلارتطاال
بشتتقلطاتوقصق2لتط يت ةاليلىلطاوبا لطاعةا صكلال سةيا لفةلت  لطا وققة لطا ستقبلصكلطاوةمركلبافر ل
ط تةجصررركلطاقة رررركلطااىابةمصرررركالارررر ا لترررر لفررررةلورررر نلطا االلررركلتررررتفصال ررررااط ل اابرررركالتطالتصررررةقةلتشررررغصالجصرررراال

طا سررتىلاكلتطا  تجرركلتطاع رراللبةإل ررةفكلتاررىل   ت رركل تتطق رركل ررقلورر،التقررةاتل سررتتىلطا  ررتلفررةلطاقة ررك
تيلىلطاا  ل قلطا اتفلط  تمةاصكلطاترةل را ليلرىلطارب،الار لتتت رفلطااتاركلالالشباكل()بةاال الطأل مى

يقلاي ىةلا شةاص لت  صكل قة لطااىابةىالفقالطست الاي لطااتاكلا شةاص لت  صكلطاققة لفرةلور نلطا االلركال
ةالاص ررةا(البص  ررةلسررةو لطاققررة لفررةلتغقصرركل  قررة لطاتشررغصال لصررل1.3الصررللبلرر ل ررةلترر لط  ة ررهليلررىلطاققررة ل)

لتارى (التصعرقىل ار ل2000- 1995 طتصًةالت الط و  ر ل مراتفة لت  صركل قرة لطااىابرةىلور،الطا ترا ل)
طا  قلتطاتغصاط لط  تمةاصكلطاتةلشىاوةلط  تمةالطاعرةا ةلتطاالمرةالتطا قةقعركلط  تمرةاصكللاسعةات ب تل

ليلىلاصبصة.

قلومةمسلطا االلكلقصةا لابصا لفةل ااط ل القة لتتاصالطااىابةىالالصللفة  لطاقااط لاقالاةقل 
طاتةلت لتااصبىةلفةلو نلطا االلكل  صاتىةلفةلطا االلتصقلطاسةبقتصقالفقالت لت شةىلاابعكل القة لتتاصالتوة:ل

                                                           
(ل)لطاال الطأل مى(maximum load لايلىل ص كلالقاا:)اتلطاتصةالاتلطاجىاالتا الو،الفتا ل الاا ل)صت لاتلشىالاتلس ك(.لتصت لتقاصالطاقص كلطاقمتىلالقاا لل

لطا ستىلاكلو،الفتاط لق  صكل تسةتصكلت تعة بكالايلاالاب لسةيكلاتلاال مفلسةيكل اً،.

ل



ل الت القرركلطاو ررس1994 الت القرركلج ررتتلقرراطبلسلطاغةقصرركل1990 القرركل مرراطتهلطابوةاصرركل)طاالاصررا(ل
 التصبررصقل2000 التطا القرركلطااطبعرركل القرركلتتاصررالطاقطتصرركلطا قاتجرركل) ةقصرركالتبوةاصررك(ليررة ل1995طاغةقصرركل
ل(ل 2000_ 1986)ال تا لطاقااط لطا اابكلا القة لتتاصالطااىابةىلتتقص لل(5طاشاا)تل(ل5طاجاتا)

ل
 ( توزيع القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء بمنطقة شمال غرب ليبيا9جدول )

 (م9111_م0711)لمفترة  
 تةاص لطاتشغصا طاقاا لطا اابكلال القك  اا لطاتالا  ياالطاتالاط  طات تا  تيىة طا القك

 اقصا بوةاصك  اتلقاطبلس
5 65 

565 
1976 

2 120 1980 
 1982 480 120 4 اقصا بوةاصك طاو س

 1990 507 84.5 6 اقصا بوةاصك  ماطتكلطاالاصا
 2000 660 165 4 و صف  ةقصك طاقطتصك
 1995 600 150 4  ةق/و صف  ةقصك طاو س

 و صف  ةقصك ()لج تتلقاطبلس
4 30 

620 
1974 

5 100 1994 
 1972 60 15 4 و صف  ةقبك ()لطاقواطى

 1971 30 15 2 و صف  ةقصك طاالةلطاجة عة
 1984 60 15 6 و صف  ةقصك  ماطتكل)ااقطق(

 1976 45 15 3 و صف  ةقصك قاصتق
 1923 18 4.5 4  اصقا  عتصقك

  3645  طج ةاةلطاقااط لطا اابك
 المصدر: التقارير السنوية لمشركة العامة لمكهرباء.

                                                           
()ل.9999تت   للطاتالا لطااةااكلتطااطبعكلس كلل
(لتت   ل  ىةلطاتالا لطااطبعكلتط)ل.9994التتت   لطاتالا لطاوة سكلية ل9988التتت   لطاتالا لطااةااكل9977اسةاسكلية ل



 
 (.5المصدر: من إعداد الطالبة اعتماًدا على بيانات الجدول )

 م(9111-م0711)( التوزيع الجغرافي لمقدرات المركبة لمحطات توليد الكهرباء بمنطقة الدراسة 9الشكل )

التور طل(2000_ 1986)(لط ات رة لطاابصرالفرةل راا لطا القرة لطاغةقصركلال ترا ل5صتبصقل قلطاشراال)
اطجرر لتاررىلت شررةىل القررة ل ةقصرركلجاصررا التط يت ررةاليلصىررةلبشرراالاسةسررةلفررةلتغقصرركلطاقلررتليلررىلطاقة رركل
طااىابةمصرركلبسرربتلطاالمررةالط  تمررةايليلررىلاصبصررةلت ررةلمررةالبهل ررقلمررعتبكلفررةلطسررتصاطالااصررال ررقل قرر ل

سرىتاكلتتاصراللتاىةقصكلطاغصةالطا،ق كلا القة لتتاصالطااىابةىلطابوةاصكالتصاج لط يت ةاليلىلطا القة لطاغ
سررر تط (لفرررةلطا تتسرررقلإل شرررةىلل5)لشرررىاًط(ل قةبرررال24_ل12 عررراطتىةلتتااصبىرررةلفرررةلفترررا لق  صررركلتجصرررق ل رررقل)

ي،ت ليلىلاوسلتاةاصفلت شةمىةالتبةاتةاةلا لتت لمصة كلطا القة ل(17) القة لطاتتاصالطابوةاصكلطاتقلصاصكا
 الط فتاط رةلابع رىةالتااىل ار ل  و رةضلطاقراا لطابوةاصكليلىلطاتجهلطألا االبةإل ةفكلتاىلط تىةىلطاع

شررررىا لوررر نلطا االلرررركلطات ررررة لفررررةل عرررراالط تررررةولطاقة رررركلالتبشررررااليررررة لفقررررالال القررررة لطابوةاصرررركلطإل تةجصرررك
اصلتط /سرررةيك(التبلررر ل152496طااىابةمصررركلت شرررصًةل ررر لقصرررةا لطاقلرررتليلصىرررةالالصرررللبلغررر لطاقة ررركلطا  تجررركل)

تتاجررر لطاقصرررةا لفرررةلطاقة ررركلطااىابةمصررركلطا  تجررركلتارررىل(18)اسرررةيك(اصلرررتتط ل/2000)ل تتسرررقلطسرررتى، لطا ررراا
طابوةاصررركل)طاالاصرررالتطامرررلت(الت القررركلج رررتتلقررراطبلسلطاغةقصررركال القررركلطاو رررسلل مررراطتهاورررتال القررركل

طاغةقصكالت القكلتتاصالطاقطتصكلطا قاتجكلفةلاطما لطإل تةوالت تصجكلا ا لفقالتقتالطسرتى، ل قرة لطااىابرةىل
الالصررللبلغرر ل سرربكلطسررتى، ل( 2000- 1985)اصقاالتطاقصرر لطااقصررا(لورر،الطا تررا لطا  تجررة لطا  قصرركل)طارر

                                                           
ل.154_151طااصتال اج لسبمل اانالسللتباطوص (ل ال ال ال تال17)
ل.ل12 السل1222(لطاتقاصالطاس تيلالشااكلطاعة كلالاىابةىلالعة ل18)



(ل6(التصبرصقلطاشراال)%48الا رةلبلر لطسرتى، لطاقصر لطااقصرال)(%52)طااصقالفةل القة لتتاصرالطااىابرةىل
ل(. 2000_ 1986تقتالطستى، ل قة لطااىابةىل قلطات تال)

م 0711الكديزل وزيكت الوقكود فكي منطقكة شكمال غكرب ليبيكا لمفتكرة ( تطور نسكب اسكتهالك قطكاع الكهربكاء مكن 1جدول)
 م9111_

 م9111 م0779 م0771 م0719 نوع الوقود
 %99 %91 %99 %19 ديزل

 %41 %49 %91 %11 زيت ثقيل
 .لمسنوات المذكورة المصدر: التقارير السنوية لمشركة العامة لمكهرباء     

 

 (.6المصدر: من إعداد الطالبة اعتماًدا على بيانات الجدول )           

ل(م2111-م1985( نسب استهالك قطاع الكهرباء من الديزل والزيت الثقيل بمنطقة شمال غرب ليبيا)6شكل )

 الالراا لتالرتالبعرضلطا القرة للطابوةاصركل1995_ل 1990ا ترا لا هلفةلط(ل6صتبصقل قلطاشاال)
طاو رسلا قرالطاغرةقل- مراطته ستع ةالطاغةقلطاقبصعةلباال قلقص لطات تالطااقصاالبعالطفتتةحلورقلطاباصقركل

 التاص ًةل تصجكلطاتتس لفةلب رةىليراال رقلطا القرة لطاغةقصركلبقرااط لابصرا لالع رال ر ل1990طاقبصعةلية ل
ال رررالطألسةسرررةلالشرررباكالتطيت رررةالطا القرررة لطاغةقصررركلطاجاصرررا ليلرررىلت رررتالطا القرررة لطابوةاصررركلفرررةلتلبصررركلطا

ت قلا لامب ل قة لطااىابةىلاااالطيت ةًاطليلىلت تالطاراصقالطألاارالال ركل رقلقصر لطات رتالطااقصراللاطااصقا
اتلطاغةقلطاقبصعةالا ةلصت  ل قلطاشاالط و ةضل سبكل سةو كلطاراصقالبةا قةا ركل ر ل سربكلطات رتالطااقصرال

 الت ارر ل تصجرركلطاتتجررهل الررتلب ررةىل1995 الارر ليررةال ررقلجاصررالاصالتررالطامرراطا لبعرراليررة ل1990ة لفررةليرر
ل القة لطاقة كلطاغةقصكل ط لطاقاا لطاابصا لتط يت ةاليلصىةلفةلتلبصكلطاال الطألسةسةلالشباكلطااىابةمصك.

تاقررررالقطالاقررررالت صررررق لورررر نلطا االلرررركلبةسررررتواط لطاغررررةقلطاقبصعررررةلات ررررتالاتتاصررررالطاقة رررركلطااىابةمصرررركال
(ل19) ا2000فةليرة لل%(لتقاصبةًل16اتمال سبكل سةو تهلتاىلالتطاةل)ل 1990طستواط هلطيتبةاًطل قلية ل

                                                           
ل.1222(لطاشااكلطاعة كلالاىابةىالطاتقةاصالطاس تصكلاس كل19)



تبةاتررةاةلط و ررةضلتال رركلط تررةولطاتالررا لطا تاررا ل ررقلطااىابررةىالالصررللت ررةيفلطسررتى،اهلالررتطاةلاابرر ل رراط ل
لل ا1990ي ةلاةقليلصهلفةلس كل

 صجةتط (لية ل2630الاىابةىلقصةا لابصا ليقلطا تاط لطاسةبقكالالصللبل ل)لطأل مىاقالقطالطاال ال
طاسررا صكلطا سررتجا لتطستمررر،حللطألالصررةى ىررتال سررتىلاصقلجرراالالاىابررةىل ارراللتاررى التصعررقىل ارر ل2000
لطألجىق طامالاطتصكلفةلطاج تتلتتغ صكلطا مة  لطاجاصا الت  اًطلإل بةالطا شتااصقليلىلطستواط للطألاط ة
لطاتاصصف.للاجىق ةمصكلتطاا،جة لتطاتل قصت ة لتط تشةالطستواط لطااىاب

 وققل ستقبلةلاققة لطااىابةىليلرىللتياطااقالي ل لتقطا لطااىابةىلفةل ىةصكلو نلطا االلكليلىل
(ال ر ل 2015- 2000(التطااة صركلقتصلركلطا راىل رقل) 2006_ل 2000 االلتصقلطألتاىل مرصا لطا راىل)

لفةلقصةا لطاقلتليلىلطااىابةىالتطاتقتالطاتق ةلتطإلاطايلالققة .للطألو لفةلط يتبةالطاتقتا
اقرررالتررر لفرررةلوررر نلطا االلررركلترررتفصال رررااط ل اابررركالتطالتصرررةقةلتشرررغصالجصررراالبةإل رررةفكلتارررىل   ت ررركل

ل تتطق كل قلو،التقةاتل ستتىلطا  تلفةلطاقة كلطا ستىلاكلتطا  تجكلتطاع البةاال الطأل مىلالشباك.

 ( التوسع في انتاج الطاقة الكهربائيةم9101كك  م9110بعة؛ )رابعًا: المرحمة الرا
ي ل لطاشااكلطاعة كلالاىابةىليلىلتقتصال ستتىلطاوا ة لفةلاةفكل جة  لطااىابةىل قلط ترةول
ت قررالتتقصرر الالصررللاررةقل ررقلاورراطفلورر نلطا االلرركلطاا ررةلب سررتتىلوررا ة لطاتررقتالبةاقة رركلطااىابةمصرركلااةفرركل

ص رةلصتعلرملبترأاصالفل ىً ة قةية لطا ستىلاصقل قلطجال تطابكلطا  تلط  تمةايالفالج لطاساةقلصتايلاتًاطل
فررةلالج ىررةلت قررااتىةلطاشرراطمصكلصررتااليلررىلالجرر لطسررتى، للطألسرراطاقلررتليلررىلطاقة رركلطااىابةمصرركالفتبررةصقل

 ات ًعرةلور طلصع رةلاقلطاقلرتليلرىلطااىابرةىلسرصاتقل ات ًعرةالتور طللطألسا طااىابةىالتي ا ةلصاتقلياالافاطال
 (20)ابةىالتبةاترةاةلقصرةا لفرةل شرةاص لطااىابرةىاطااىلت اطاط صتايلتاىلقصةا لفةلطاقلتلبشاال بةشاليلىل

صترأاالقلرتلطاسراةقليلرىلطااىابرةىلبعتط رالاوراىلاالةاركلطاققرسالتبةاترةاةلصعت رالطاقلرتلطاالرةاةليلرىلكما 
ل(21)طاتةلصت لط تةجىةلفةلطاب،ااطا ستىلاكلالاىابةىلطااىابةىليلىلياالطا ستىلاصقلت ستتىلت ت لطاسل ل

اقالشىا لو نلطا االلكلطات ةيًةل لالت ًةلفةل عراال  رتلطاقلرتليلرىلطاقة ركلطااىابةمصركالالصرللبلر ل
%(ل9 لب سبكل  تلالتطاةل)ل2010(لو،الطاعة ل صغةتط ل5759طاال الطأل مىلالشباكلطاعة كلالاىابةىل)

ط  تشرةالطاابصرالتاعرال ار لصاجر لتارىلطا  رتلطاسراة ةلتطات رة ل سرتتىلطا عصشركالتل(22)ليقلطاعة لطا يلسبقها
فرةلطسررتواط لاجىرق لطاتاصصررفلتط  رةا لطا الرر، لطاتجةاصرركلتمرة  لطاعرراضالبةإل رةفكلتاررىلاورتاليرراالابصررال

                                                           
(

20
ل( Berndt, E.R. (1991), The Practice of Econometrics: Classic andل Contemporary, Addison- Wesley 

Publishing, Reading, p56لل. 
(

21
 Demand, Institute for EconomicلHalvorsen, R. (1993) , Short-run Determinants of Residential Electricityل(

Research, university of Washington, Seattle, 102 
 .91السل1292(لطاشااكلطاعة كلالاىابةىالطاتقاصالطاس تيال22)



 ررقلطاشررااة لطألج بصرركلتاررىلطاررب،الوةمرركلبعررالي لصررة لط ستاشررةفلطاتررةلا ىررا لتجررتالا صررة لطالتصررةقةل
لابصا لال  قلفةلاصبصة.

تلبصرركلط التصةجررة لطا تقطصررا ل ررقلطاقة رركلطااىابةمصرركلتارر ا لفقررالسررع لطاشررااكلطاعة رركلالاىابررةىلتاررىل
طاتررةلترر لطتورر طوةلا تطابرركلطاقلررتلطا تقطصرراليلررىللطإلجرراطىط ا وتلررفلطاققةيررة لطاوا صرركلتطإل تةجصرركالت ررقل

طاقة رركلطااىابةمصرركلطسررتواط لطاغررةقلطاقبصعررةلات ررتالاسةسررةلإل تررةولطااىابررةىل ررقلطجررالو ررضلتال رركلطاتالررا ل
 ةلي ل لطاشااكليلرىلطاتتجرهل سرتواط لتالراط لطاتتاصرال ط لطاسرعة لطاابصرا لص رةلطا  تجكل قلطااىابةىالتا

ط رةفكلتارىلطارابقلل( .لفل400)صت ةستل  لالجر لشرباكلطااىابرةىلفرةلاصبصرةالار ا لطسرتالاطللشرباكلجىرال
لطااىابررةمةل رر لاتالطاجررتطاالا ررةلاتارر لطاشررااكلطوت ة ررةلابصرراطلبتقررتصالطاب صرركلطاتالتصرركلا   ت تىررةلطااىابةمصررك
تفملااطسة لطستاطتصجصكالفقة  لبت  ص لطاعاصال قلطاااطسة لطا  صكلبىافلتقتصالطاب صكلطاتالتصكليلرىلطا راىل

لاص ررةطاقتصررالتطا تتسررقلتطاقمررصالتطاتررةلت رر ل رر لبصررت لوبررا ل وتمرركلفررةلورر طلطا جررةاالتي لرر لطاشررااكل
ةلطاقلررتليلررىلطااىابررةىالتطا ررةاةلاررتقطا لطااىابررةىلاصت ةشررىل رر لطاتقررتالفررلطإلاطاييلررىلتقررتصالفررةلطا  ررة ل

لتب ةلص اقل قلطات تفليلىلاتجهلطاقمتالفةلطاشباك.
صررررأتةل قررررة لطااىابررررةىلفررررةل قا رررركلطاققةيررررة لطا سررررتىلاكلال  تجررررة لطا  قصرررركلالصررررللبلغرررر ل سرررربكل

%(ل رررقلطج رررةاةلطسرررتى، لطا  تجرررة ل38طسرررتى،اهلتطا ت ارررالفرررةل  تجرررةلطاررراصقالتطاقصررر لطااقصرررالالرررتطاةل)
ت  اًطلاتقطصالطاقلتليلىلطاقة كلطااىابةمصكلفقالطقاطا لا صكلطات تالطا ستوا لفرةل(23) ا2010طا  قصكلية ل

 القررة لتتاصررالطااىابررةىلب وتلررفلا تطيررهالا ررةلقطالط يت ررةالفررةلورر نلطا االلرركليلررىلطاغررةقلطاقبصعررةلات ررتال
لاتتاصالطااىابةىالت ا لاو ضلتال كلط تةولطاتالا لطا تاا .

ط ترررررررةولطاقة ررررررركلطااىابةمصررررررركلفرررررررةلاصبصرررررررةلالصرررررررللبلغررررررر لاقرررررررالشرررررررىا لوررررررر نلطا االلررررررركلتقرررررررتًاطلفرررررررةلل
 الب سربكل2000جصجةتط /سةيك(لية لل15325 ل قةا كلبالتطاة)2010جصجةتط /سةيك(لية ل_32558)

قلطاقصررةا لفررةلطاقة رركلطا  تجرركلصاجرر لل(24) ا2009%(ليررقليررة ل7  ررتل) ط شررةىلتالرراط لتتاصررالالاصارركللتاررىتط 
،الو نلطا االلكلبشاال لالت الالصللطستواط لتق صكلتتاصرال ط ل ااط ليةاصكالفقالتقتا لطاقاا لطا اابكلو

طا قاتجررركالتطاتتسررر لفرررةلطسرررتواط لطاغرررةقلل مررراطته القرررة لطاررراتا لطا قاتجررركاللا القررركلطاقطتصررركالت القررركل
 القررة لل(%22.4)طاقبصعررةلات ررتاالا ررةلترر لتتسررص لبعررضلطا القررة لطاقةم رركالتورر نلطاقررااط لتتررأافل ررق

 القرة لتتاصررالبةاراتا لطا قاتجرركالتطابررة ةل(ل%39.9)صررال ةقصرركال القرة لتتال(%37.77)تتاصرالبوةاصرركالت
(لطاقرررااط لطا اابررركلا القرررة لتتاصرررالطااىابرررةىال تقيررركلجغاطفصرررًةل7 القرررة لتتاصرررالبوةاصررركالتصبرررصقلطاجررراتال)

ل(.7بةاشاا)

                                                           
ل.91الس1294اصس بالل11_19طاعابصكلطا تالا اللطإل ةاط (لطاقة كلتطاتعةتقلطاعابةال تت الطاقة كلطاعابةلطاعةشاالابت بةال23)
ل.91س1292(.طاشااكلطاعة كلالاىابةىالطاتقاصالطاس تيلاس كل24)



 (م9101_م9110( التوزيع الجغرافي لمقدرات المركبة لمحطات الكهرباء بمنطقة شمال غرب ليبيا )9جدول )

 تةاص لطاتشغصا طاقاا لطا اابكلال القك  اا لطاتالا  ياالطاتالاط  طات تا  تيىة طا القك
 1980 240 120 2 اقصا بوةاصك  اتلقاطبلس

 1982 480 120 4 اقصال/ل ةق بوةاصك طاو س
 1990 507 84.5 6 اقصا بوةاصك  ماطته

 طاقطتصكلطا قاتجك
 165 4 و صف  ةقصك

1440 
2000 

 2005 165 2 و صف  ةقصك
 2007 150 3 باتقلت تا بوةاصك

 طا قاتجكل ماطته
 250 2  ةق/لو صف  ةقصك

750 
2010 

 2010 250 1 باتقلت تا بوةاصك
 1995 600 150 4  ةق/لو صف  ةقصك طاو سلطاغةقصك
 1994 500 100 5 و صف  ةقصك ج تتلقاطبلس

 1972 30 15 2 و صف  ةقصك طاقواطى
 1971 30 15 2 و صف  ةقصك طاالةلطاجة عة

 1984 60 15 4 و صف  ةقصك طاغةقصكل ماطته
 1976 45 15 3 و صف  ةقصك قاصتق

 .9101المصدر: الشركة العامة لمكهرباء، التقرير السنوي 

 
 (.7المصدر: من إعداد الطالبة اعتماًدا على بيانات الجدول )

 (م2111–م2111توليد الكهرباء بمنطقة شمال غرب ليبيا)( التوزيع الجغرافي لمقدرة المركبة لمحطات 7شكل )

 .لف(لتصررت لتتقصرر لطاقة رركلل220التجىررال400ت قررالطاقة رركلطااىابةمصرركليلررىلوقررتقل قررال)جىررال
(لتقررتالاقرتطالوقررتقل8(لتطاشراال)8 .ف(التصبرصقلطاجرراتال)ل30ال66يلرىلوقرتقل قررال)جىرال تتسررقل

لطا قالبةااصلتل تا.



 (م9101_ م9110خطوط الطاقة الكهربائية في ليبيا ) أطوال( تطور 1جدول )
 عدد محطات التحويل )كم( األرضيةالخطوط الهوائية والكوابل  سنة

 ك.ف 11 ك.ف 11 ك.ف 991 ك.ف 411 ك.ف 11 ك.ف 11 ك.ف 991 ك.ف 411 
2001 - 12013 12587 7187 - 62 156 268 
2002 - 12251 12962 7441 - 62 163 277 
2003 - 12251 13040 7655 - 62 166 281 
2004 - 12844 13230 7874 - 62 167 286 
2005 - 13133 13434 7976 2 62 169 302 
2006 442 13549 13598 8238 2 70 169 321 
2007 442 13549 13598 8238 3 70 175 355 
2008 442 13549 13973 8583 3 71 178 373 
2009 1037 13686 14214 11094 6 74 183 406 
2010 2290 13706 14312 11142 13 81 195 460 

 المصدر: الشركة العامة لمكهرباء، التقارير السنوية لمسنوات المذكورة.



 

 (.8المصدر: من إعداد الطالبة اعتماًدا على بيانات الجدول )

 م(2111-م  2111)( تطور أطوال خطوط نقل الطاقة الكهربائية وأعدد محطات التحويل لمفترة 8شكل )

(لطاتقررتالفررةلاقررتطالطاشررباكلطااىابةمصرركلطا تالررا الا ررةلقطا لسررعة ل القررة ل8صتبررصقل ررقلطاشرراال)
طاتالتصاالتصعقىل ا لتاىل تطابكلطاقصةا لفةلطاقلتلتطاتتاصالتطاقااط لطا اابكالفقالت لتقتصالطاشباكلطاعة ركل

ال ةالت قرةقلط سرتى، لطا وتل ركالتتتمرصالب ةلصا ال قالطاقة ة لطا  تجكلب القة لطاتتاصالتاىل اطاقلطأل
طاتصررةالطااىابررةمةلتاررىلاةفرركلا الررةىلطاررب،االا ررةلالرراللتقررتالابصررالورر،الورر نلطا االلرركلفررةليرراال القررة ل
طاتالتصررالتطاقرراا لطا اابرركلاىررةليلررىل وتلررفلطاجىررتاالتورر طلاطجرر لتاررىلقصررةا لطاقلررتليلررىلطاقة رركلطااىابةمصرركال

ل.قصةا لطاقاا لطإل تةجصكلال القة تل



ت  صررالطاعاصررال ررقل شررةاص لطااىابررةىالاررةقل  ىررةلطاىررافلتالسررصقلشررباة لتتقصرر لل 2005الترر ليررة لقررا
طااىابرررررةىلاتلبصررررركلطاقلرررررتلطا تقطصررررراليلرررررىلطاقة ررررركالفقرررررال  الررررر لطاشرررررااكلطاعة ررررركلالاىابرررررةىلاشرررررااكلسرررررص  سل

(Siemensليقراًل)فتار (التارر،لل القررة لفايصرركللاصلررتل33فتارر (لت القرركل)لاصلرتل220اتتاصررال القرركل)لط
ل(25).اصلتفتا (400بقاا ل)

ا ةليقلطستى، لطاقة كلطااىابةمصكلطا  تجكلفإ هلصتتق لالستلطاققةية لطاامصسركل)  قارةالتجرةايال
فةلط يتبرةالط التصةجرة لطا طتصركلا القرة لطاتتاصرالتطا ة راللطألو  اطفملتط ةا لية كالم ةيةالقاطية(لبعال

ل(9فةلشباة لطا قالتطاتتقص لا ةلوتل بصقلبةاشاال)

 

 .م2111المصدر: من إعداد الطالبة اعتماًدا على التقرير السنوي للشركة العامة للكهرباء 

 (م9101( نسب الطاقة المستهمكة حسب القطاعات لمعام )7شكل )

(لاقلاابرررررال سررررربكل سرررررتى، لطاقة ررررركلطااىابةمصررررركلالسرررررتلطاققةيرررررة لارررررةقل9صتبرررررصقل رررررقلطاشررررراال)
لاجىرق ا،ستى، لطا  قاةال تصجكلقصةا لياالطاساةقالتطات ة ل ستتىلطا عصشكالتط  تشةالطاابصرال سرتواط ل

لطاتاصصفلتطاتافمك.

 ستوا (ل رتقيصقليلرىلل37092 ل)2010بل لياالطاعة لصقلبةاشااكلطاعة كلالاىابةىلب ىةصكلية ل
السررتلتوممررةتى لطا ى صرركل ررةلبررصقل ى اسررصقلتف صررصقلتطاطاصررصقلتت ررةمفل سررةيا التتقررت لطاشررااكلطاعة رركل

اشرررااة لالاىابررةىلبإيرراطالوقرركلتااصبصررركلصجرراىلت  صرر وةل اللصرررًةلاطوررال اطاررقلتررااصتلطاشرررااكلتوةاجصررًةل رر لط

                                                           
(25) )Khulod Elsahati , Edward Godfrey Ochieng , Tarila Zuofa , Ximing Ruan , Bekithemba Mpofu ,

(7102" ) The effect of internal and external determinants of electricity projects in 

Libya ," International Journal of Energy Sector Management, Vol. 11 Issue: 1, pp.158-176 . 42 
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طا مرر عكلتطاىصمررة لطا توممرركلبىررافلقصررةا ل ىررةاط لطاعررة لصقلتتغقصرركلالةجرركلطا شرراتية لطاجاصررا ل ررقل
لطاقتىلطاعة لك

ترررراتبقلطاشررررااكلطاعة رررركلالاىابررررةىلبع، ررررة لجصررررا ل رررر لطاعاصررررال ررررقلشررررااة لاتالطا  ققرررركلطاعابصرررركل
كلبج ىتاصركل مرالطاعابصركالتطإل لص صكلفىةليلىلي، كلتقصا لبشااة لاىابةىليابصركل ارالطاشرااكلطاقةب ر

تطاشررااكلطاتق صرركلالاىابررةىالتفص ررةلصتعلررملب شررةاص لطاررابقلااىابررةمةلطا شررتا ل رر لطارراتالطا جررةتا لفررةقلاصبصررةل
ترتاةلطوت ة رةلابصرراًطلب ت رت لطاررابقلطااىابرةمةلا ررةلفرةل ارر ل رقلفتطمررالطجت ةيصركلتط تمررةاصكلتصا رقلطاىررافل

لطاجىتال قلاجالطا تطق صقلفةلو نلطااتا.لطاامصسةل قل شات لطاابقلطااىابةمةلفةلتتالصا
صىررافل قررة لطااىابررةىل ررقلورر،الت  صرر لطاوقرركلطا سررتقبلصكلال شرراتية لتاررىل رر ةقلتغ صرركلاة لرركل
األال ةالطااىابةمصكليلىل اطالطاسر كلب رةلفرةل ار لطار ات لطااىابةمصركلطا تت عركالآور  لفرةلط يتبرةالطاتشرغصال

طا  ررةلتاررىل سرربكل قبتارركلف صررةلتط تمررةاصةلتتالسررصقلااطىلطا   ت رركللط  تمررةايلاتالرراط لطاتتاصررالتتقلصررالطا ة ررا
طااىابةمصرركالت رر ةقلط سررت اطاصكلتالرر لطا رراتفلطا وتل رركلطاتررةلت ررالبىررةلطاشررباكلطاعة رركالت لاقلطا رراتفل

 ل الااا لتأاصاطلابصاًطليلىل قرة لطااىابرةىالالصرللتعرة ةلشرباكل2011طاتةل ا لتت البىةلطاب،ال   لية ل
ةلاصبصةلا اطاًطلابصاً ال تصجكلطاماطية لطاراطما الا رةلا ىرةلتعرة ةل رقل قرسلفرةلطألجىرق لت عراط لطااىابةىلف

لتتاصالطاقة كلطااىابةمصكال  ةلتسبتلفةلاق كلابصا لفةلا الةىلاصبصة.
ت صق لو نلطا االلكلبتالسصقل ستتصة لطألاطىل قلاجرالطا سرةو كلفرةلاير لت ر ةقلطسرت اطاصكلت ال

صكلتط جت ةيصرركل ررقلورر،التررتفصالطاقة رركلطااىابةمصرركلتفررمل عررةصصالطاجررتا لتطاتات صرركليجلرركلطات  صرركلط  تمررةا
تطاس، كلااةفكلشاطم لطا ستىلاصقالفقالتقتالط تةولطاقة كلطااىابةمصكلاصتطاتلطاقصةا لفةلطاقلتليلصىةالتت ل

طا قاتجرركلت القرركلطاقطتصرركلطا قاتجرركالا ررةلترر لطاتتسرر لفررةلل مرراطتهط شررةىل القتررصقل ررقاتجتصقلو ررة:ل القرركل
طستواط لطاغةقلطاقبصعةلات تاالتتعة ا لطاشااكلطاعة كلالاىابةىل ر لبصرت لطاوبرا لطاعةا صركلالقصرة لبااطسرة ل

لطستاطتصجصكلاتقتصال قة لطااىابةى.
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ل
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 الخاتمة



 أوال: النتائج
يررة لتفررةل  ققرركلطاااطسرركلبشرراالوررةسلبةاقلررتلطاتبقرر ل شرراتية ل قررة لطااىابررةىلفررةلاصبصررةلبشرراال-1

لطا تقطصاليلىلطاقة كلطااىابةمصك.
اقلطاقصةا لطاساة صكالتطات ة لااجكلطاتال الفةلطاعقتالطاا،اركلطا ة رصكل سرتتالبشراالابصراليرقلقصرةا ل-2

اقلقصةا ل ستتىلطاتم ص لفةلالتفةل  ققكلش ةال اتلاصبصةلبشاالوةسالتلطاقلتليلىلطااىابةىلفةلاصبصة
ل .اصبصةلااىلتاىلطات ة لطاقلتليلىلطااىابةى

 
 ثانًيا: التوصيات

 اقلتع الطاشااكلطاعة كلالاىابةىلفةلاصبصةلتطاالات كلطالصبصكليلىلا  لطإلجاطىط لطاتةاصك: بال

 توقصقلط  تمةايطا 
 طات  صكلط  تمةاصكلتط جت ةيصكلسصةسك 
 ة كلجاصا لتتتسص لطاقاا لطاالةاصكط شةىل القة لتتاصالق 
 تقتصالطاب صكلطاتالتصك 
 .طستا ةالطا شةاص لطا تت  ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص 

 نشأة الطاقت الكهربائيت في ليبيا وتطىرها مع التطبيق على 

 منطقت شمال غرب ليبيا



 دراسة في جغرافية الطاقة

الالةارركلت رةتالور طلطابالررلل اطالرالتقرتالطاقة رركلطااىابةمصركلب  ققركلشرر ةال راتلاصبصرةلتطاتررةلجرةى لط عاةًسرةل
 إلى أربع مراحل: ط  تمةاصكلطاعة كلا، تمةالطالصبةالالصللت لتقسص لطاتقتالطاتةاصوةلالقة كلطااىابةمصك

 اإلنارة.(: استخدام الكهرباء في م0791أواًل: المرحمة األولى؛ )ما قبل عام 
 م( التوسع في إنشاء محطات الكهرباء.0719م كك 0791ثانيًا: المرحمة الثانية؛ )
 ( انشاء الشبكة الكهربائية الموحدة.م9111م كك 0711ثالثًا: المرحمة الثالثة؛ )
 ( التوسع في انتاج الطاقة الكهربائية.م9101كك  م9110رابعًا: المرحمة الرابعة؛ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

origin of electrical power in Libya and its evolution with the application on 

Northwest Libya 



A study in the geography of energy 

The electric power evolution stages in north-west area in Libya 

This article discusses the electric power evolution stages in north-west area in 

Libya, which are a reflection of the general situation of Libyan economy; the 

historical evolution of electric power was divided into four stages as follows : 

Firstly: The first stages (pre-1970): The use of electricity in lighting 

Secondly: The second stages; (1970 - 1985) Expansion of electricity power 

stations establishment. 

Thirdly: The third stages; (1986 - 2000): The grid system electricity 

establishment. 

Fourthly :Fourth stages (2001 - 2010): Growing of the production of electric 

power. 
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