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 الكويت في المتجددة الطاقة مشاريع مستقبل

 المقترحة واالستراتيجية

 م سالم الحبيط

 م فيصل العجمي

 المقدمة

الكوٌت مثلها كمثل كثٌر من الدول الخلٌجٌة التً تعتمد بشكل أساسً على النفط والغاز فً تولٌد 

 لعملٌات قطع 2007و 2005ما بٌن  الكوٌت فً بعض الفترات الطاقة الكهربائٌة. واجهت

مبرمج بسبب زٌادة فً عملٌات االستهالك باالضافة الى تأخر بعض مشارٌع تولٌد  كهربائً

فً الفترة قبل  . ومع ارتفاع أسعار النفط2009و 2008الطاقة الكهربائٌة والتً اكتملت فً عام 

من تطبٌقات الطاقة المتجددة  وزٌادة انبعاثات الكربونٌة جعلت الكوٌت تتوجه لالستفادة 2015

فً تولٌد الطاقة الكهربائٌة عندما أعلن حضرة صاحب السمو أمٌر البالد الشٌخ صباح األحمد 

 % من اجمالً تولٌد15أن البالد ستستفٌد من الطاقة المتجددة بنسبة  2012الصباح فً دٌسمبر 

ٌذ هذه الرؤٌة واتباعها ، مما جعل الحكومة تباشر فً تنف2030الطاقة الكهربائٌة فً عام 

جربة دولة الكوٌت فً مجال الطاقة المتجددة والمشارٌع فً هذا البحث سنقدم تبخطوات تنفٌذٌة. 

مٌجاوات  145ستتجاوز  التً، و2016مٌجاوات فً عام  80المستقبلٌة التً وصلت ما ٌقارب 

تبر جدا كبٌرة .  هذه المشارٌع تع2030جٌجاوات قبل  4ومتوقع أنها ستفوق  2018فً عام 

. والنجاح فً تحقٌق أكبر استفادة العربً بمقارنة مع المشارٌع الطاقة المتجددة فً منطقة الخلٌج

منها ما من تطبٌقات الطاقة المتجددة ٌتطلب التغلب على التحدٌات المتوقعه منها ما ٌكون تقنٌا و

 ًهم التحدٌات المتوقعة فأ التطرق إلى تم كون تشرٌعً وتنظٌمً. وأٌضاعلمٌا ومنها ما ٌٌكون 

نجاح مشارٌع الطاقة المتجددة فً الكوٌت مع توضٌح الطرق التً تساهم فً تجاوز هذه 

 التحدٌات.

 الكهرباء في الكويتأوال: 

 عن المستمر التٌار لتولٌد صغٌرة محطة أول بإنشاء 1934 عامبدأت الكهرباء فً الكوٌت 

 التوزٌع وكان KW 30 منهما كل قدرة مولدٌن تركٌبوذلك ب هلٌةاأل الكهرباء شركة طرٌق

 اقامت 1949 عام وفً . مشترك( 700-60)مقتصرا على " فولت 200" المستمر بالتٌار

 كل قدرة مولدٌن على اشتملت التً المرقاب منطقة فً التولٌد محطةاألهلٌة  الكهرباء الشركة



2 
 

 50 وتردد فولت 380/220 بجهد األطوار ثالثً المتردد التٌار نظام وادخال KW 200 منهما

 .هرتز

 ٌقارب بإجمالًتعتمد الكوٌت على سبع محطات تولٌد الطاقة الكهربائٌة  2012وحتى عام 

14703MW، وحدات طرٌق عن تولٌدها وٌتم: 

 (MW ..4957) الغازٌة -2  (MW ..9745) البخارٌة -1

 

% حٌث أن 3تشهد الكوٌت تزاٌدا متسارعا فً عملٌات االستهالك السنوٌة للكهرباء تبلغ نسبة 

مٌجاوات فً حٌن أن االنتاج الكهرباء  11كان استهالك الكهرباء ٌبلغ ما ٌقارب  2010فً عام 

كان حجم و 2015مٌجاوات فً عام  12.8مٌجاوات، حٌث وصل االستهالك  11.65ٌبلغ 

 30إلى  2030ومتوقع أن ٌصل االستهالك الكهرباء فً عام  مٌجاوات. 15.5ب االنتاج ما ٌقار

مٌجاوات وفً حال االعتماد الكلً على النفط فإن البلد ستضطر  33مٌجاوات بسعة تولٌدٌة 

ا خسائر مادٌة برمٌل نفط فً الٌوم والذي ٌعتبر كمٌة جدا عالٌة ٌترتب علٌه 900000استخدام 

 .انبعاثات كربونٌة بنسب عالٌة جدا علٌهاكما ٌترتب و كبٌرة
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% من 70ما ٌفوق  2016ٌشكل استهالك القطاع االسكانً والمبانً من الكهرباء فً عام 

 %.10اجمالً الكهرباء المستهلكة فً الكوٌت فً حٌن ٌشكل استهالك القطاع النفطً ما ٌقارب 

 

محطات جدٌدة بشكل انشاء ب التقلٌدٌة محطات الطاقة الكهربائٌة تحرص الكوٌت على تعزٌز

مستمر حتى تلبً التوسع العمرانً فً البالد والمشارٌع الحٌوٌة التنموٌة المستقبلٌة والموضحة 

 فً الجددول التالً:
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 الكويت في المتجددة الطاقةثانيا: 

 أدى عندما ،1980 أوائل إلى تارٌخها ٌعود التً المتجددة الطاقة فً حافل سجل لدٌها الكوٌت

وكانت  .األولى للمرة الطاقة لتولٌد بدٌلة أشكال فً النظر الحكومة إلى النفط أسعار ارتفاع

 الشمسٌة للطاقة محطة وشملت. الجدٌدة التكنولوجٌات لتقٌٌم بدأت مشارٌع مجموعة عبارة عن

 الشمسٌة( PV) الضوئٌةوتم تطبٌق بعض األلواح  ،1984 عام فً 100KW قدرةب الحرارٌة

 أنه ، أعلنت الكوٌت2012 دٌسمبر فًو الكهروضوئٌة فً بعض التطبٌقات الزراعٌة البسٌطة.

 عام فً  المتجددة الطاقة طرٌق عن الكهربائٌة للطاقة الطلب من  المئة فً 15 نحو توفٌر سٌتم

 .30000MW ٌقارب ما سٌكون االحتٌاج كون ،4500MW ٌعادل ما وهو ،2030

 المؤسسات أو الحكومة طرٌق عن سواء والمستقبلٌة الحالٌة المتجددة الطاقة مشارٌع تتنوع

 .األفراد طرٌق عن وأٌضا الخاصة

 :الشقايا بمنطقة المتجددة الطاقة مجمع

 الطاقة تقنٌات من مزٌجا ٌجمعالذي  العالم فً المهمة المشارٌع من الشقاٌا مشروع ٌعتبر

 حرارٌةال شمسٌةال طاقةالو كهروضوئٌةال شمسٌةال طاقةال واحدة متمثلة فً ادارة تحت المتجددة

 قبل بالكامل المشروع انتهاء المتوقع منو ،GW 2 تبلغ اجمالٌة بطاقة الرٌاح، وطاقة المركزة

 .2030 عام حلول

 :المشروع مراحل

 تم تقسٌم مشروع الشقاٌا على ثالث مراحل كما هو موضح بالرسم التالً:

 المتنوعة على النحو التالً:موزعة أحمالها على الطاقات 

713 MW   1150 الكهروضوئٌة، الشمسٌة طاقة MW 142 حرارٌة، الشمسٌة طاقة MW 

 .رٌاح طاقة
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ولكن بسبب  2015كان مخطط أن ٌتم االنتهاء من المرحلة األولى من المشروع فً نهاٌة عام 

 2016 أغسطس فًمنها  نتهاءالا متوقعبعض التأخٌر فً االجراءات التنظٌمٌة، فإنه  من ال

 كهروضوئٌة، شمسٌة طاقة 10MW حرارٌة، شمسٌة طاقة 50MW ٌث سٌتم تركٌببح

10MW رٌاح طاقة. 

 مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها: -

 وزارة والماء الكهرباء وزارة مبنًٌ ألسطح كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 1MW تنفٌذ  -1

 .2014 عام فً العامة، األشغال

 .2014التعاونٌة، الزهراء جمعٌة فً كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 750KW تنفٌذ -2

 عام العدان منطقة التربٌة وزارة مدارس فً كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 107KW تنفٌذ -3

2014. 

 .2014 عام الكوٌت، أبراج مواقف فً كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 185KW تنفٌذ -4

 العلمٌة األبحاث معهد السٌارات لمواقف كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 100KW تنفٌذ -5

 .2015 عام الشوٌخ، بمنطقة

 بمنطقة محطة فً الوطنٌة البترول للشركة كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 70KW تنفٌذ -6

 .2015 عام الزهراء،

 بمنطقة محطة فً الوطنٌة البترول للشركة كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 50KW تنفٌذ -7

 .2015 عام الرقة،

 .2016 عام التعاونٌة، العدٌلٌة جمعٌة فً كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 250KW تنفٌذ -8

 .2016 عام بٌان، قصر فً مٌاه أبراج فوق كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 125KW تنفٌذ -9

 النفط ناقالت لشركة السٌارات لمواقف كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 80KW تنفٌذ -10

 .2016 عام الشعٌبة، منطقة فً

 البترول مؤسسة السٌارات لمواقف كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 1000KW تنفٌذ -11

 .2016 عام الشوٌخ، منطقة فً الوطنٌة

 العلمً النادي سٌارات لمواقف كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 45KW تنفٌذ -12

 .2016 عام مشرف، منطقة فً الكوٌتً

 لمناطق «منزل 150» أسطح فوق كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 1500KW تنفٌذ -13

 .2016 عام عدة،
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 تبلغ 6107 عام نهاية لغاية انجازها المتوقع المتجددة الطاقة مشاريع سعة اجمالي

86676KW. 

 

 :6109الطاقة المتجددة المتوقع تنفيذها حتى عام مشاريع  -

 الكهروضوئٌة، الشمسٌة للطاقة 10000KWقدٌر أم فً محطة الكوٌت نفط شركة تنفٌذ -1

 .2016 عامنهاٌة  متوقع

 الكهروضوئٌة، الشمسٌة للطاقة 5000KW برقان حقل فً الكوٌت نفط شركة تنفٌذ -2

 .2017 عام متوقع

 الشمسٌة للطاقة 10000KW األحمدي مدٌنة مركز فً الكوٌت نفط شركة تنفٌذ -3

 .2017 عام متوقع الكهروضوئٌة،

 التربٌة كلٌة الرئٌسً المبنى فً الكهروضوئٌة الشمسٌة للطاقة 2000KW تنفٌذ -4

 .2017 عام متوقع العارضٌة، فً األساسٌة

 بمناطق مخازن 6 فوق الكهروضوئٌة الشمسٌة للطاقة 3900KW الكهرباء وزارة تنفٌذ -5

 .2018 عام متوقع عدة،

 طرٌق عن «منزل 1500» أسطح فوق كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 10000KW تنفٌذ -6

 .2018 عام عدة، لمناطق العلمً التقدم مؤسسة

 عام متوقع األحمدي، مستشفى المبنى فً الكهروضوئٌة الشمسٌة للطاقة 18KW تنفٌذ -7

2018. 

 طرٌق عن التعاونٌة جمعٌات 10 فً كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 5000KW تنفٌذ -8

 .2018 عام العلمً، للتقدم الكوٌت مؤسسة

 عام متوقع الكهروضوئٌة، الشمسٌة للطاقة135KW الشعٌبة فً اٌكوٌت شركة تنفٌذ -9

2018. 

 فً الكهروضوئٌة الشمسٌة للطاقة 200KW القطاعٌن بٌن الشراكة هٌئة تنفٌذ -10

 .2018 عام متوقع السرة، جنوب فً الرئٌسً المبنى

 قبل من متنوعة مدرسة 50 فً الكهروضوئٌة الشمسٌة للطاقة 6000KW تنفٌذ -11

 .2018 عام متوقع التربٌة، وزارة
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 .2018 عام متوقع الحرارٌة، الشمسٌة للطاقة 60000KW العبدلٌة محطة تنفٌذ -12

 .المٌاه خزانات فً مواقع 33000KW والماء الكهرباء وزارة تنفٌذ -13

 الجدٌد، الكوٌت مطار أسطح على كهروضوئٌة شمسٌة طاقة 16MW تنفٌذ -14

 .العالم فً مشروع أكبر ٌكون متوقع

 .056661KW الى تصل متوقع 6109 نهاية الى 6108 بداية من المشاريع سعة اجمالي

 :المتجددة الطاقة مشروع نجاح تحدياتثالثا: 

 العامة السٌاسة إطار اآلن حتى تمتلك المن أكبر التحدٌات التً تواجهها الكوٌت هً أنها 

معظم عملٌات التموٌل وتولٌد الطاقة تتم عن طرٌق  .المتجددة الطاقة قطاع فً لالستثمار

 المتجددة الطاقة وكالةالمؤسسات والوزارات الحكومٌة. كما أنها لم تخصص هٌئة مختصة أو 

 الكوٌت معهدتعتمد الكوٌت بشكل كبٌر على  حٌث .كما هو قائم فً كثٌر من الدول خصصةتم

 الحكومة تساعد أن ٌمكن التً والسٌاسات اللوائح وصٌاغة دراسة على (KISR) العلمٌة لألبحاث

، مع تشكٌل هٌئة الفنٌة للشراكة األجنبٌة المتجددة الطاقة مجال تطوٌر تعزٌز فً الكوٌتٌة

(PTB )تجدٌد من فٌها المرغوب غٌر المقترحات تقٌٌمل ارٌع األولٌةشوتنفٌذ بعض الم لالشراف 

 .الطاقة تطوٌر

ومن التحدٌات التً تواجهها الكوٌت تتمثل فً نقص المهندسٌن المؤهلٌن والفنٌٌن المختصٌن فً 

 مؤسسةعلى معهد األبحاث العلمٌة و فقط مجال الطاقة المتجددة ألنها تعتمد فً الوقت الحالً

من جامعة  األخرى ، حٌث تحتاج الحكومة فً اشراك المؤسسات العلمٌةالكوٌت للتقدم العلمً

الكوٌت والجامعات الخاصة والهٌئات التعلٌمٌة على تحدٌث المناهج وتعزٌزها بالتخصصات 

حتى تلبى احتٌاجات السوق العمل فً  الفنٌة والعلمٌة واالدارٌة فً مجال الطاقة المتجددة

 .اقة المتجددةمشارٌع الط

للشبكة الكهربائٌة وتحوٌلها للنظام الذكً الذي  التحتٌة البنٌةمن عدم تطوٌر  الكوٌتكما تعانً 

الربط الكهربائً المتنوع بٌن مصادر الطاقة المختلفة وٌحقق عملٌات التحكم   لدعم ٌساهم

 والصٌانة بشكل سلس ومنظم.

الممٌز فً منطقة الخلٌج العربً، إال أن هذا بالرغم أن الكوٌت تعتبر ذات النظام الدٌمقراطً 

النظام ساهم بشكل كبٌر فً تعطٌل بعض التشرٌعات التً تهتم بالطاقة بسبب انشغال البرلمان 

ومن الحكومة مما ساهم فً عرقلة الكثٌر من المشارٌع الحٌوٌة فً البلد.  معبقضاٌا متنوعة 
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ان هو رفع الدعم الحكومً عن الوقود وزٌادة القضاٌا التً كانت من القضاٌا الحساسة فً البرلم

تعرفة الكهرباء، وكان الصٌف الماضً جدا فاصل فً عالم الطاقة عندما تم زٌادة الوقود بنحو 

مما سٌساهم فً  % وتم زٌادة تعرفة الكهرباء على جمٌع القطاعات ما عدا القطاع السكن60ً

 خالل هذه الفترة. فً زٌادة أهمٌة تطبٌقات الطاقة المتجددة فً الكوٌت

 ولذلك ٌمكن تلخٌص خطوات تجاوز هذه العقبات بالشكل التالً:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخصٌص هٌئة أو 
وكالة مختصة فً 

 الطاقة المتجددة

تطوٌر البنٌة التحتٌة 
للشبكات الكهربائٌة 

 وتطبٌق األنظمة الذكٌة

تعزٌز الجانب 
التأهٌلً والتدرٌب 

 الوطنٌةللكوادر 
 لمشارٌع الطاقة
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