
بين االعمال المنجزة والقائمة

مكتب شؤون المواني



(راعً روحت)الربدي منارة 

كم  5كم وحوالي  120تقع المنارة شرق مدينة طبرق بمسافة 

طريق وعرة

E 25         الموقع 06.5       31 45.6 N

 M98 االرتفاع 

FL الومضة W5S       12 المدي M

.وسودا بيضاء احزمة  : النهارية العالمة

.مصدر الطاقة خاليا شمسية كبيرة الحجم



عسازمنارة راش 

كععم تحععيط بهععا  80تقععع المنععارة شععرق مدينععة طبععرق بمسععافة 

.الرمال من كل جانب 

 E   24   58.1          31  58.3 Nالموقع  

 M16االرتفاع  

M 10المدي               FL W5Sالومضة     

احزمة بيضاء وسوداء: العالمة النهارية  

.مصدر الطاقة خاليا شمسية كبيرة الحجم



2 -1 الشاوظمنارة ام 

كم علي منطقة جبلية وعرة 20تقع المنارتين شرق ميناء طبرق بمسافة 

1 الشاوشمنارة ام 

E00.9 24    32 03.3 Nالموقع   

 M21االرتفاع   

7M المدي          QWالومضة 

2 الشاوشمنارة ام 

E00.8 24  32 03N.2الموقع 

M26االرتفاع  

M 10المدي      FL W5Sالومضة  

مربعات بيضاء وسوداء:العالمة النهارية 



منارة طربق اخلضراء
   

تقع المنارة غرب ميناء طبرق البحري وتستخدم كمنارة وعالمة 

.دخول الي الميناء وتعمل بالطاقة الكهربائية 

E 2400.6       32 04.4 Nالموقع     

 M6االرتفاع  

M 6 المدي       FL G5Sالومضة 

.احزمة بيضاء وسوداء:  العالمة النهارية 

ACمصدر الطاقة 



منارة طربق الرئٍطٍت
تقع المنارة بمدينة طبرق خلف منطقة سكنية

E 2359.4     32  05.3Nالموقع    

 M53االرتفاع  

M    13المدي        FL(3) w15Sالومضة 

مربعات بيضاء وسوداء: العالمة النهارية  

ACمصدر الطاقة 



منارة رأش التني

كم شعمال مدينعة ام  65تقع المنارة شرق مدينة درنة بمسافة 

الرزم 

E07 33   32  37.3Nالموقع  

 M34االرتفاع  

M  10المدي        FL w5Sالومضة 

.مربعات بيضاء وسوداء :  العالمة النهارية 



منارة درنت الرئٍطٍت

تقع هذه المنارة بمدينة درنة شرق ميناء درنة البحري

E41 22   32 44.5 Nالموقع    

 M60االرتفاع  

M 20 المدي       FL(4) w 20Sالومضة 

؟.احزمة بيضاء وسوداء : العالمة النهارية  

ACمصدر الطاقة 



منارة رأش هالل

.تقع هذه المنارة غرب مدينة درنة 

E10.7 22       32  55.4Nالموقع     

 M22االرتفاع  

M 10 المدي       FL(3) w 17Sالومضة 

.العالمة النهارية مربعات بيضاء وسوداء 

12Vمصدر الطاقة  بطارية 



منارة ضوضت
.المنارة بمدينة سوسة  تقع

E58 21   32 54.1 Nالموقع    

 M25االرتفاع  

M 11المدي        FL w 6Sالومضة 

أحزمععة بيضععاء وسععوداء وتحتععا  الععي طععال : العالمععة النهاريععة 

بالكامل بسبب العوامل الجوية

12Vومصدر احتياطي بطاريات   ACمصدر الطاقة 



منارة رأش عامر

كم منها طريق 50تقع المنارة شمال مدينة البيضاء بمسافة 

غير معبدة ووعرة

E42.5 20   32 56.2 Nالموقع  

 M29االرتفاع  

M 11المدي        FL(2) w 6Sالومضة 

احزمة بيضاء وسوداء وتحتعا  العي طعال :  العالمة النهارية 

بالكامل بسبب العوامل الجوية

مصدر الطاقة  خلية شمسية  ذات  حجم صغير



طلمٍتتمنارة 
كم من مدينعة بنغعازي  120تقع المنارة علي بعد حوالي    

.

E56.4 020   32   43 Nالموقع      

    M21االرتفاع    

FL(3)الومضة  w 10S        21المدي M

.احزمة بيضاء وسوداء : العالمة النهارية  

ويوجعععد بالمنعععارة خعععط ( اسعععطوانة غعععاز )مصعععدر الطاقعععة  

.كهرباء 



ضوٌكرمنارة ضٍدي 
. بنغازي مدينة من كم30  حوالي المنارة تبعد

E17.3  20      32     الموقع 20 N

M21  االرتفاع

FL(4) الومضة w 15S       31 المدي M

. وسوداء بيضاء احزمة :  النهارية العالمة

AC  الطاقة مصدر



منارة قصر امحد
 البحري مصراته ميناء بجانب هضبة علي المنارة تقع

. احمد قصر بمنطقة

32الموقع 22.3 N 015 12.7 E

FL الومضة G5S          

. بيضاء و سوداء عمودية أحزمة : النهارية العالمة

  وغاز AC :الطاقة مصدر



( القالبهضبت ) زلٍنتمنارة 
. زليتن منطقة في جدا عالية تبه علي المنارة هده تقع

32    الموقع 29.6 N 014 34.3 E

35   االرتفاع M

FL الومضة W3S         10 المدي M

. بيضاء و سوداء افقية احزمة : النهارية العالمة

(كبير حجم اسطوانات اربعة ) وغاز AC : الطاقة مصدر

AGA ) نوع جيدة بحالة والعدسة الفانوس 1219).



(الوصٍف راش )اخلمص منارة  

 منارة عن عبارة وهي افرنجي 1880 مند المنارة تأسست

 البحر الشاطئ من قريبة خرساني مبني علي مشيدة ساحلية

. الخمس بمنطقة

014   الموقع 15.2 E     32 39.6 N

26 االرتفاع M

FL(2) الومضة W10S12 المدي M

. بيضاء و سوداء احزمة : النهارية العالمة

(كبير حجم اسطوانات اربعة ) وغاز AC : الطاقة مصدر

AGA ) نوع جيدة بحالة والعدسة الفانوس 1219).



(احلالب رأش )  بوللً القرهمنارة 
 منحدر علي خرساني مبني علي مشيدة ساحلية منارة عن عبارة

 في تقريبا افرنجي 1924 سنة بوللي القره بمنطقة صخري

 رباعي دفع بسيارة اال  اليها الوصول يمكن ال جدا بعيد مكان

. الرملية الكثبان لوجود

E 32الموقع 48.0N 013 48.4

35 االرتفاع M     

FL(3) الومضة W5S        12 المدي M     

. بيضاء : النهارية العالمة   

AGA ) نوع جيدة بحالة والعدسة الفانوس 1219)



تاجوراءمنارة 

 من قريبة خرساني مبني علي مشيدة ساحلية منارة عن عبارة

. تاجوراء بمنطقة عالية تبة علي موجودة الشاطئ

E 013     الموقع 23.2     N 32 53.7

34 االرتفاع   M     

FL الومضة  W5S       14 المدي M

  . وبيضاء سوداء مربعات: النهارية العالمة

 حجم اسطوانات 5 ) الغاز و الكهرباء AC : الطاقة مصدر  

(كبير



دٌلتمنارة مرضى 
 بالزاوية بميناء عالية تبة قمة علي موجودة ساحلية منارة هي

E 25.8   012    N  32  الموقع 55.5

M24   االرتفاع

M 11 المدى

. وبيضاء حمراء مربعات: النهارية العالمة

.AC : الطاقة مصدر



صرباتتمنارة 

 قريبة خرساني مبني علي مشيدة ساحلية منارة عن عبارة

.(تليل) شاطئ من

E   012  الموقع 25.8     N  32 48.8

M20  االرتفاع

iSO الومضة W2S         11 المدي M

. وبيضاء سوداء احزمة: النهارية العالمة

.AC : الطاقة مصدر



منارة فروه
عبارة عن منارة ساحلية مشيدة علي بر  خرساني مبنيعة علعي 

.جزيرة فروه موجودة في منطقة أبو كماش 

    N         011 44.7  E  06.4 33الموقع

17Mاالرتفاع 

m 12المدي          LFI W5Sالومضة  

.وبيضاء مربعات سوداء :النهارية العالمة 

.خلية شمسية واحدة حجم متوسط: مصدر الطاقة 

       V 12بطارية : مصدر احتياطي 




