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 منجزات وزارة الكهرباء والماء

 مشاريع محطات توليد القوى الكهربائية

  والمشاريع المستقبلية 2019/2020المنجزة عام 
 
 

 مقدمــة:

ياه فى البالد، إنتهجت الوزارة آلية واستراتيجية جديدة تهدف إلى تأمين المتطلبات من الطاقة الكهربائية والم

 :بنيت على محورين

 

من خالل إنشاء محطات واالستيعاب للشبكات يتعلق بتعزيز السعة اإلنتاجية للمحطات  :لالمحور األو

 .جديدةوشبكات 

يعتمد على اإلقتصاد فى اإلستهالك لتقليل األحمال الكهربائية من خالل المشروع الوطنى  :والمحورالثانى

فة فى داخل وخارج البالد فى "ترشيـد" الذى حقق نجاحاً ملموساً، فاق التوقعات وأشادت به الجهات المختل

تقنين اإلستهالك، بفضل تجاوب المواطنين والمقيمين مع الحملة ونجاح التنسيق مع كبار المستهلكين 

أصحاب األحمال العالية فى المصانع والمؤسسات والوزارات والمجمعات التجارية والترفيهية لتقليل 

كذلك بتقديم مشروع جديد للجهات المختصة  األحمال الكهربائية خالل ساعات الذروة ، والمبادرة

لتغييرالتعرفة واستخدام نظام الشرائح لتمييز ومكافأة المقتصدين المتجاوبين مع حمالت التوعية لترشيد 

 عصبا الحياة وأهم الخدمات المطلوبة على مدى العصور. اإلستهالك فى )الكهرباء والماء(

 

 الت، وأهمهــــــا:آخذين بعين اإلعتبار كل الثوابت واإلحتما

ً أن هناك تفاو - فى أعمارعناصر المنظومة الكهربائية القائمة ) التوربينات/ المولدات/  يراً كب تا

عاماً  30المحوالت/ الكابالت/ القواطع وغيرها(، حيث أن منها ما هو فى الخدمة منذ أكثر من 

محطة الشويخ ومحطة ( على اإلنتهاء، كما هو الحال فى ي)التصميم يوقارب عمره اإلفتراض

 الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية.

 

الطاقة الكهربائية يستغرق بناؤها عدة سنوات، وأن إنشاء محطة جديدة بخارية  توليدأن محطات  -

 شهراً من تاريخ بدء تنفيذ العقد وأن إنشاء محطة غازية مشتركة يحتاج ألكثر 60يحتاج ألكثر من 

يذ العقد، باإلضافة إلى سنة أو سنتين فى كل مشروع للدراسات هراً من تاريخ بدء تنفش36 من 

 واإلعداد والتجهيز والطرح والترسية والتعاقد.
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أنه ال بديل عن نقل الطاقة الكهربائية لحظة بلحظة فور إنتاجها مباشرة إلى المستهلكين لعدم إمكان  -

ة على مدار الساعة بالرغم من تخزين هذا القدر من المليارات من وحدات الطاقة الكهربائية المنتج

هذا التقدم العلمى الباهـر الذى نشهده فى كل المجاالت، حيث ال تزال مشكلة تخزين الطاقة الكهربائية 

على المستوى التجارى قائمة وال بديل حتى اآلن غير نقلها مباشرة من المحطات أوالً بأول ومباشرة 

 إلى طالبي الخدمة.

 

ومة الكهربائية تعمل وفق نظام متوافق )متزامن( وثوابـت علميـة تتطلب أن أن جميع عناصر المنظ   -

 25تكون جميعها فى كل الظروف وعلى مدار الساعة ومدى العمر التصميمى ألى منها ولفترة من 

% بال توقف فى أية منظومة 100سنة  فى حالة جيدة دائماً، وهـو أمر لم يتحقق عملياً بنسبة  35إلى 

 أية دولة من دول العالم. كهربائية فى

 

إن حجم المنظومة الكهربائية المتكاملة لإلنتاج والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية القائمة في البالد    -

يشتمل على آالف اآلالت والمعدات والنظم ، يوجد في محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه 

ئية في مواقع متفرقة على ساحل الخليج العربي شمال وحدة إنتاج للطاقة الكهربا 100أكثر من 

 796  ألف ميجا وات، وفي شبكات النقل الكهربائية يوجد أكثر من 19وجنوب الكويت تنتج أكثر من 

محول لخفض الجهد الكهربائي منتشرة في أنحاء  2400محطة تحويل رئيسية يوجد داخلها أكثر من 

الطاقة الكهربائية من الكيبالت األرضية بمجموع أطوال  وكما تحتوي على تمديدات لنقل  البالد

كيلو متر لشبكات الضغط الفائق  11,177كيلو متر ومن الخطوط الهوائية بمجموع أطوال  6120

ك.ف، وفي شبكات التوزيع  33ك.ف و  132ك.ف وأيضاً شبكات الضغط العالي  300ك.ف و  400

محول  10,380انوية منتشرة في البالد تحتوي على محطة توزيع ث 9750الكهربائية يوجد أكثر من 

فولت وكما تحتوي  433ك.ف إلى الجهد المنخفض  11لخفض الجهد الكهربائي من الجهد المتوسط 

كيلو متر ومجموع أطوال الخطوط الهوائية  12,831.3على مجموع أطوال كيبالت أرضية 

كيلو متر  27,629.6موع أطوال ك.ف وعلى مج 11كيلو متر لشبكات الضغط المتوسط  9,082.7

 .ك.ف ، ومئات اآلالف من المعدات المساعدة والنظم التكميلية 433لشبكات الضغط المنخفض 

 

ومختلفة، ومن  ةأن المنظومة الكهربائية تعمل على مدار الساعة طوال العام بأحمال وظروف متفاوت -

ً لعدم اتزان وعدم استقرار، إذا زا دت األحمال الكهربائية المطلوبة عن الطبيعى أن تتعرض أحيانا

 الطاقة المنتجة من المحطات وتخطت الحد الحرج للتشغيل اآلمن للمنظومة الكهربائية.
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أن التشغيل المثالى للمنظومة الكهربائية يتحقق بشكل آمن عندما يكون هناك فارق مناسب لصالح  -

بعد المنظومة الكهربائية بقدر كاافى القدرة اإلنتاجية فى المحطات يزيد عن متطلبات المستهلكين ي  

ماان  Zero Contingencyعاان حالااة التشااغيل التااى ال يتااوفر عناادها فاارل لتعااويض األحمااال 

 القدرة المتبقية للوحدات اإلحتياطية الدّوارة، بحيث تتوفر فرصة أو فرصتين على األقل للتعويض

 ومة بشكل مفاجئ.دث أي خلل يتسبب فى خروج وحدة أو وحدتي إنتاج من المنظإذا ح

 

أنه من الممكن فى أية لحظة حدوث أعطال مفاجئة فى أي من العناصر الرئيسية بالمنظومة  -

الكهربائية قد يترتب عنه إنخفاض كبير ومفاجئ فى تردد المنظومة عن الحد األدنى للتصميم يؤدى 

لمستهلكين ويتبعه قطع لعدم توازن بين "حجم اإلنتاج " و "األحمال الكهربائية" المطلوبة من جانب ا

 تلقائى للخدمة لجزء من المنظومة وقت الذروة.

 

الزلنا نعتمد فقط على النفط الخام ومشتقاتـه والغاز الطبيعى فى توفيراحتياجات البالد من الطاقة  -

الكهربائية بالرغم من تعدد وتنوع مصادر الطاقة المكتشفة المستخدمة فى إنتاج الكهرباء على 

رى فى العديد من دول العالم )الطاقة الكامنة فى النفط الخام ومشتقاتـه، الغاز الطبيعى، المستوى التجا

الفحم، الطاقة الشمسية، طاقة الوضع بمساقط المياه، طاقة الرياح، الطاقة النووية، طاقة المد والجزر 

 .بمياه البحار والمحيطات ، الحرارة الكامنة فى أعماق األرض ... وغيرها(

 

ء هذه الثوابت والحقائق واإلحتماالت حرصت الوزارة على تعزيز قدرة المحطات القائمة وعلى ضو

تصميم وبناء عدد من المحطات الجديدة للقدرة على  2030إلى عام  2008وضمنت خطتها للفترة من عام 

قنيات الفنية تلبية اإلحتياجات المستقبلية المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتصميمها وفق أحدث النظم والت

 .العالمية

 

ورسمت خطط ووضعت برامج  من أجل بناء محطات بديلة تحل محل المحطات القديمة فى مواقع 

الشويخ والشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية بعد إنتهاء أعمارها اإلفتراضية وانخفاض كفاءاتها وتهالك 

لقديمة المتهالكة وإعادة تصميمها معداتها، وأصبح تشغيلها غير إقتصادى بحيث يتم هدم المحطات ا

من معدات ونظم أحدث صديقة واستغالل مواقعها المتميزة بصورة أفضل إلنتاج قدر أكبر من الطاقة 

 ستخدام الطاقة الشمسية في اإلضاءة لعدة أماكن في الكويت.ا، ومن ناحية أخرى بدأت بللبيئة
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 مشاريع محطات القوى الكهربائية

 

 القوى الكهربائية قيد التنفيذ:مشاريع محطات أوال: 

وريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع تحويل المرحلة الثالثة من التوربينات الغازية في ت -1

 250محطة الزور الجنوبية إلى نظام الدورة المشتركة لزيادة الطاقة الكهربائية )في حدود 

 ميجاوات(.

غازية تعمل بنظام الدورة  مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية -2

لكهربائية وتقطير المياه المشتركة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى ا

 المرحلة الثالثة. –ميجاوات(  930)بمقدار

من التوربينات الغازية في  االولىوريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع تحويل المرحلة ت -3

 ميجاوات(. 250المشتركة لزيادة الطاقة الكهربائية )في حدود  إلى نظام الدورة الصبيةمحطة 

 

 

 المشاريع المستقبلية لتوليد الطاقة الكهربائية:ثانياً: 

 :)المرحلة الثانية والثالثة(  شروع محطة الزور الشماليةم -1

روع هي محطة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه تعمل بنظام الدورة المشتركة يتم تنفيذ المش

 39/2010عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخال وفق القانون رقم 

 2700 الثانية والثالثة القدرة اإلنتاجية للمرحلتينتبلغ مراحل:  من عدةويتكون المشروع 

مليون جالون امبراطوري يومياً من تحلية مياه البحر علماً  165ميجاوات من الطاقة الكهربائية و 

 (.Gas Oil( وزيت الغاز )NGبأن الوقود المستخدم لتشغيل المحطة هو الغاز الطبيعي )

 

 مشروع محطة الخيران الحرارية: -2

تعمل بنظام الدورة المشتركة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه غازية توربينات هي محطة 

 125من إنتاج الطاقة و  ميجاوات 1800سيتم تنفيذها على ثالث مراحل قدرة كل مرحلة حوالي 

مليون جالون إمبراطوري يومياً من تحلية مياه البحر وسوف يتم تنفيذ المشروع عن طريق هيئة 

والوقود المستخدم  39/2010مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخال وفق القانون 

 (.Gas Oil( وزيت الغاز )Natural Gas) الغاز الطبيعيلتشغيل المحطة هو 
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 ( :CCGTشروع محطة النويصيب )م -3

غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه توربينات هي محطة 

 ميجاوات 3600سيتم تنفيذها على ثالث مراحل المرحلتين األولى والثانية تبلغ قدرة كل مرحلة 

، والمرحلة الثالثة ية مياه البحريا من تحلمليون جالون إمبراطوري يوم 75من إنتاج الطاقة و 

مليون جالون  30( بقدرة تبلغ ROستكون محطة لتحلية المياه تعمل بنظام التناضح العكسي )

 180 ميجاوات و 7200للقدرة الكهربائية هو  إمبراطوري يوميا أي أن إجمالي القدرة اإلنتاجية

لتشغيل ، علماً بأن الوقود المستخدم لجميع المراحل  إلنتاج المياه مليون جالون إمبراطوري يوميا

وتم تخصيص الموقع  ،(Gas Oil( و زيت الغاز )Natural Gasالغاز الطبيعي )المحطة هو 

 للوزارة مع وجود عوائق وجاري التنسيق مع الجهات المعنية الزالة هذه العوائق.

الغازية في من التوربينات  الثانيةتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع تحويل المرحلة  -4

 .2020/2021( ميجاوات 250) محطة الصبية إلى نظام الدورة المشتركة

توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة  -5

( ميجاوات 900الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمقدار )

 .2020/2021 –المرحلة الرابعة 

 

 المتجددة: طاقة الكهربائية باستخدام الطاقةالمشاريع المستقبلية لتوليد الثالثاً : 

 األرضية:مشروع تركيب ألواح كهروضوئية على أسطح خزانات المياه 

لتنفيذ مشروع تركيب خاليا كهروضوئية على أسطح خزانات المياه  يوجد مجموعة من المواقع

 يباً.تقر ميجا وات 385ة بقدرة إجمالية تبلغ األرضية لتوليد طاقة نظيف

 

 :ة الوزارة المستقبلية لمشاريع محطات القوى الكهربائيةخط

ال شك فى أن مستقبل الطاقة فى دولة الكويت جزء ال يتجزأ من مستقبل الطاقة فى جميع دول المنطقة 

تقبل الطاقة فى جميع البلدان وباقى أقطار العالم ، فاألخطار المحتملة مشتركة ومرتبطة ببعضها ، ومس

 كل ال يتجزأ.

 

ونظراً لكون النفط هو المصادر الوحياد للثاروة والادخل الرئيساى للابالد ، فادن تصااعد اإلساتهالك وإهادار 

الطاقة بهذا الشكل يحتاج إلى تصدي وتدخل عاجل للعمل بشكل فعّال ومؤثر نحو ترشيد اإلستهالك للطاقة 

 نتاج الطاقة الكهربائية.والوقود المستخدم فى محطات إ
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حيث أن ترك إستهالك الطاقة هكذا من دون ضوابط واستمرار السياسـة التقليدية ببناء محطات جديدة 

من دون تفعيل ألى من السياسات المعوضة األخرى للحد  لطلب وارتفعت األحمال الكهربائيةكلما زاد ا

 من اإلستهالك أمر يحتاج مصارحة ومراجعـة جدية.

 

ً من الهام والضرورى فى ظل هذا الصراع الرهيب و نهإو البحث عن  زيادة الطلب على الطاقة عالميا

ً لإلحتياجات المستقبلية من الطاقة ،  ً على الثروات وتأمينا حلول عاجلة لتقنين إستهالك الطاقـة حفاظا

عالم قبل نهاية خاصة مع إقتراب نضوب المخزون النفطى العالمى وانتهاء عصر النفط فى شتى أنحاء ال

هذا القرن وال بديل اآلن غير البحث والتوجه بجدية نحو إستخدام الطاقة البديلـة المتجددة من مصادرها 

 الطبيعية المتوفـرة إلنتاج الطاقة الكهربائية بأقل تكلفـة.

 

الطاقة كما أن هناك دوافع قوية نحو ضرورة اإلهتمام اآلن بمصادرالطاقة البديلة والمتجددة فى إنتاج 

الكهربائية وإستخدامات الطاقة الشمسية/ طاقة الرياح/ المد والجزر بالبحار/الطاقة الحرارية الطبيعية 

 :هذه الدوافع مايلي  أهمو.. وغيرها فى هذا الغرض ،  األرض/ والطاقة الذرية بأعماق كوكب

 

ً وزيـادة الط  (1) فــى مختـلف   ـلب عـلى الطـاقـةإقتراب نضـوب المخـزون النفـطى عالمـيا

 .فى أسعار النفط التذبذب لمجاالت، باإلضافة إلى ا

 

ساباب ألاستبعاد خيار بناء محطات كهربائية تعمل بالطاقة النووية فى معظم دول العالم منذ فترة   (2)

أمنية وسياسية واقتصادية وتقنية، وكذلك إلحتكار قلة من الدول الكبرى للوقود الذرى )اليورانيوم 

ساسية فاى تشاغيل المفااعالت( والتضاييق علاى مصاادر المعرفاة التكنولوجياة وحظار المادة األ –

يشير اإلتجاه العالمى إلى عزوف المجتماع الادولى وتوقفاه عان  1978الحصول عليها ، فمنذ عام 

إنشاء محطات نووية جديدة ، وعزمه على التخلص من المحطات النووية القائماة خاالل السانوات 

ً عاما 80إلاى  40القادمة )من  ( واساتبدالها بمحطاات للطاقاة البديلاة والمتجاددة )وهاذا واضاح فاى ا

التجربة األلمانية التى وضعت برنامجا طاويال لتاأمين احتياجاتهاا مان الطاقاة واساتبدال المحطاات 

النوويااة تاادريجيا بمصااادر أخاارى للطاقااة المتجااددة باادأت فااى تنفيااذه منااذ فتاارة بعااد تااوالى حااوادث 

من محطات إنتاج الطاقة النووياة وانصاهار بعاض المفاعاـالت وانفجارهاا   تسرب اإلشعاع الذرى

بدءا من محطة ثرى ميلز آيالند األمريكية ، ومروراً بكارثة محطاة تشارنوبل الروساية الشاهيرة )

 وغيرها(، وكذلك لقرب نفاذ إحتياطى اليورانيوم وتفاقم مشكلة التخلص من النفايات المشعة.
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الطاقااة فااى الاابالد وعاادم اإلعتماااد علااى مصاادر واحااد قااارب علااى النفاااذ  الحاجااة لتنويااع مصااادر  (3)

)الوقااود الحفاارى: الاانفط والغاااز( والحاجااة الستشااراف واسااتطالع المسااتقبل والتواصاال للحاااق 

بتوجهات العالم الحالية الساعية لتعدد مصاادر الطاقاة واساتخدام الطاقاة البديلاة المتجاددة المتاوفرة 

 (. ها الطاقة الشمسية وطاقة الرياحمستقبلية )وأهمفى تلبية اإلحتياجات ال

 

التذبااذب الفجااائى فااى أسااعار المااواد الخااام والاانفط )عناصاار الصااناعة( وتصاااعدهما خااالل فتاارة   (4)

 .أسعار النفط  تذبذبقصيرة ومن حين آلخر، مع إستمرار زيادة الطلب على الطاقة سنوياً و

ذ منطقة الشرق األوسط وحدها على ثلثاى مخزوناه ق رب نفاذ إحتياطى النفط العالمى الذى تستحو  (5)

 مليارطن. 148والتى تشير التقديرات المؤكدة بأن اإلحتياطى المتبقى منه نحو 

 

% زيادة عن  40لنحو  2025توقع استمرار زيادة إستهالك الطاقة عالميا، ووصوله بحلول عام   (6)

 اإلستهالك الحالى.

 

ستقبل الاذى ينتظاره بعاد نفااذ الماوارد المحادودة مان الوقاود زيادة قلق الرأى العام العالمى من الم  (7)

األحفورى )النفط/الغاز/الفحم(  حيث تؤكاد حساابات لمعادل إساتهالك الطاقاة باأن إحتيااطى الانفط 

واحتيااطى الغااز لنحاو  عام، 200عاماً ، وإحتياطى الفحم لنحو  50العالمى قد ال يكفى ألكثر من 

 ت اإلستهالك بهذا القدرالمتزايد.إذا ما استمرت معدال عاما ً 70

 

فااى ظاال الظااروف والمتغياارات العالميااة المتسااارعة الراهنااة يتوجااب األخااذ بتحااذيرات الخبااراء   (8)

والباحثين المتخصصين بضرورة انتهاج خطة متوازنة لتأمين احتياجات البالد الحالية والمستقبلية 

واألقل تكلفة التى تنتج طاقة خضاراء وال  تعتمد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة التى ال تنفذ

 يصاحبها عوادم تلوث البيئة.

 

ساتمرار حارق هاذا الكام الضاخم مان إحتيااطى اتأكيدات وتحاذيرات البااحثين البيئياين بخطاورة و  (9)

الوقااود الحفاارى )النفط/الغاااز/الفحم(، ومااا ينااتج عنااه ماان انبعاثااات هائلااة ماان أكاساايد )الكربااون( 

ن( وغاز )الميثان( ، وجميعها غازات ضارة تعوق إستمرار صور الحياة و)الكبريت( و)النتروجي

التى نألفها حاليا على سطح األرض ، فالطبيعة قيـدت هذه العناصر لحكمة هامـة  واإلستمرار فى 

إطالق غازاتها إلى الجو بهذا الكام الكبيار سيتسابب فاى تلاوث أكثار وأكثرللهاواء الجاوى و تناامي 
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يفة فاى الطقاي يتبعهاا كاوارث طبيعياة فاى أنحااء كثيارة متفرقاة وتهادد مادن ظاهرة التغيرات العن

ومزيد من الترسابات  ، صحة اإلنسانأكثر لكاملة بالغرق تحت سطح الماء، وستتسبب فى تدهور 

 الحمضية التى تتلف المحاصيل الزراعية والمنشآت، وإلى خلل بالغ فى التوازن البيئى والمناخ.

 

بنود اتفاقيـة كيوتـو الدولياـة الموقعاة التاى تادعو لتخفايض اإلنبعاثاات ضرورة العمل واحترام  (10)

الغازية المسببة لإلحتباس الحرارى بهدف الحد من اإلرتفاع المطرد فى درجاات الحارارة إضاافة 

إلى ضرورة التفاعل مع السوق الدولية الجديد لتجارة نفث الغازات الكربونياة فيماا يعارف بمزاياا 

 ".Carbon Creditالكربون "

 

لتنسايق باتقنيات الطاقة البديلة المتجددة بالتطورات العالمية والمستجدات المتعلقة وتتابع الوزارة عن كثب 

هااذه إمكانيااة اإلعتماااد علااى المتخصصااة ، وتبحااث فااى جاادوى ومااع الهيئااات والمراكااز العالميااة والمحليااة 

 من الطاقة فى البالد وفقا للمقاييي العالمية. التقنيات الجديدة المتطورة فى تلبيـة اإلحتياجات المستقبلية
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Achievements of Ministry of  

Electricity & Water 

Accomplished Power Generation 

Projects in Year 2019/2020 & Future Projects 

 

Introduction: 

The ministry has adopted a new strategy and mechanism to ensure the 

requirements of the electricity and water in the country, this strategy is built on 

two axes: 

First axis: increasing of the productive capacity of the plants and electrical 

networks through the establishment of new stations and new electrical 

networks . 

Second axis: depends on saving in consumption to reduce the electric loads 

through a national project "Rationalize" which achieved tangible success 

exceeded expectations and commend by all inside and outside the country, this 

success has been achieved by citizens and residents responded and by the 

coordination with customers of the high loads of industrials, institutions, 

ministries, commercial and entertainment complexes to reduce the electric loads 

during peak hours, and suggest a new project by obliging a new prices 

according to electricity and water consumption levels to award those who 

cooperate with the campaign to save water and electricity which is considered 

an essential requirements. 
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Taking into consideration all the parameters and possibilities, 

most notably: 

- Great disparity in the life of the components of the existing electric system 

(turbines / generators / Transformers / cables / switchgears, etc.), since some of 

them are in service for more than 30 years and the (design life) is near 

completion, like the case in the Shuwaikh, Shuaiba South and Doha East 

plants. 

- construction of power plants take several years, and the establishment of a new 

Steam power plant needs more than 60 months from the date of commencement 

of the contract. The establishment of a Combined Gas Turbine plant needs for 

more than 36 months from the date of commencement of contract work, in 

addition to one or two years for studies of each project, preparation, processing, 

Tendering and contracting. 

- There is no alternative way than transporting power, step by step as soon as it 

is produced, directly to consumers because electricity cannot be stored, in spite 

of the remarkable scientific advances in all fields, but preserving electricity in 

Commercial amounts still not exist, so power produced must transferred directly 

to consumers. 

- All electrical system components operate on a compatible (simultaneously) 

and on the fundamentals of science requires that these components must be in 

a good condition all the time (for a period of 25 to 35 years), which has not 

been achieved practically 100 % without interruptions in any electric system at 

any country in the world. 

- The size of the integrated electrical system for the production, transmission 

and distribution of the existing electric power in the country includes thousands 

of machines, equipment and systems. There are more than 100 production units 

for electric power in separate locations on the coast of the Arabian Gulf, north 

and south of Kuwait, producing more than 19 thousand  Megawatts, and in the 
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electric transmission networks there are more than 796 major sub stations inside 

which there are more than 2,400 transformers to reduce the voltage spread 

across the country and also contain extensions to transmit electrical energy from 

ground cables with a total length of 6120 km and from overhead lines with a 

total length of 11,177 km  For the 400 kV and 300 kV ultra-high pressure 

networks, as well as the 132 kV and 33 kV high-pressure networks, and in the 

electrical distribution networks there are more than 9,750 secondary distribution 

stations spread throughout the country containing 10,380 transformers to reduce 

the voltage from the medium voltage  11 kV to the low voltage 433 volts and 

also contains the total length of the ground cables 12,831.3 km and the total 

length of the overhead lines 9,082.7 km for the medium pressure networks 11 

kV and the total lengths  For 27,629.6 km for 433 kV low pressure networks, 

and hundreds of thousands of auxiliary equipment and auxiliary systems. 

 

- The electrical system is working all the time during the whole year with 

different circumstances, loads and different conditions, expose sometimes 

imbalance and instability if the required loads increased electrical energy 

produced from the plants, and exceeded the critical level for the safe operation 

of the electrical system. 

 

- Ideal operation of the electric system can be safely achieved when there is a 

suitable difference for the production capacity of the stations over the 

requirements of consumers, this will keep power plants in a safe condition and 

ready to support extra loads needed because instant spinning reverse (ISR) is 

not zero so power plants have single or double contingency to compensate in 

emergency case when one or two units out service suddenly. 

 

- That it is possible at any moment a sudden disruption in any of the elements of 

the electrical system, may lead to a large and sudden drop in frequency as the 
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minimum system design set point, leading to an imbalance between the 

"production" and "electrical loads" required by the consumers, followed by 

automatic cut off service to part of the system at peaks time. 

 

- Power production still depend only on crude oil, petroleum products and 

natural gas, in spite of the multiplicity and diversity of energy sources 

discovered and used in the production of electricity on commercial basis in 

many countries of the world (the potential energy of crude oil and its 

derivatives, natural gas, coal, Solar energy, potential energy of water falls, wind 

energy, nuclear energy, tidal energy at seas and oceans, latent heat in the bottom 

of earth, ... etc.). 

 

Based on these facts, parameters and possibilities, the ministry, therefore, has to 

strengthen the capacity of existing stations, and ensured its plan for the period 

from 2008 to 2030 to build a new power stations to meet the future demand of 

the growing electric power, designed and constructed according to the latest 

international art techniques. 

 

Plans and programs have been put for the construction of alternative plants 

to replace old plants in locations Shuwaikh, Shuaiba South and East Doha, 

after the virtual aging, low efficiency and worn out their equipments which 

become uneconomical to operate. So that to demolish such old stations, 

redesign and reuse their distinctive sites in better way to produce more 

energy from a modern and best efficient equipments and systems, friendly to 

the environment, on the other hand the ministry began to use solar energy in 

lighting in many places. 
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Power Stations Projects 

 

First: Projects of Electric power plants under 

implementation: 

1- Supply, Erection, Operation and maintenance for the Conversion of 

the Third Stage Az-Zour South Gas Turbines to Combined Cycle 

Plant CCGT-3 to upgrade power capacity (about 250 MW). 

2- Supply, Erection, Operation and maintenance of Gas Turbines 

operated by a Combined Cycle Plant to upgrade power capacity at 

Sabiya Power and Distillation Plant site (about 930 MW) Stage – 3. 

3- Supply, Erection, Operation and maintenance for the conversion of the 

First stage Sabiya Gas Turbine to combined Cycle Plant CCGT-1. 

 

 

Second: Future Power Station Projects: 

1- Az-Zour North IWPP (Second and Third Stage) : 

 

It is a Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Power & Distillation 

Plant. The project shall be executed through the Kuwait Authority 

for Partnership Projects (the public and private sectors) according 

to the law No. 2010/39. It consists of several stages.The total 

power capacity of second and third phases shall be 2700 MW and 

165 MIGPD of distilled water. The fuel that is used to run the 

station is Natural Gas (NG) and Gas Oil (GO). 
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2- Al-Khairan IWPP: 

This shall be a combined cycle gas turbine to generate electric 

power and distillation water which will be implemented in three 

stages, capacity of each stage shall be about 1800 MW and 125 

MIGPD of distilled water. The project is executed through the 

Kuwait Authority for Partnership Projects according to the law 

No. 39/2010. The fuel that is used to run the station shall be the 

Natural Gas (NG) and Gas Oil (GO). 

 

3- Al-Nuwaiseeb Power Project (CCGT): 

The Project is a combined cycle gas turbine plant with a seawater 

based desalination plant and it is executed within three stages. 

Each of the first and second stage produces a power capacity of 

3600 MW and 75 MIGPD of distilled water. The third stage is a 

desalination plant that uses Reverse Osmosis (RO) system to 

produce 30 MIGPD of water. The total capacity for all stages is 

7200 MW power generation and 180 MIGPD of water 

production. The fuel that is used to run the station are the Natural 

Gas (NG) and Gas Oil (GO)which are  (LSFO). The site is 

customize with obstruction. 

 

4- Supply, Erection, Operation and maintenance for the 

conversion of the second stage Sabiya Gas Turbines to 

combined cycle plant CCGT-2 (250MW). 

 

5- Supply, Erection, Operation and maintenance of the 

combined cycle gas turbine and distillation plant site by about 

(900 MW) – stage-4 . 
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Third: Future Power Station Project using Renewable 

Energy: 

A Project of Installing Photovoltaic System on Water Reservoirs: 

Few numbers of existing ground water reservoirs have been 

identified to be utilised in near future for installing PV solar plant 

on its surfaces. Total summation of solar power on all above water 

reservoirs shall be approximately 385 MW.  

  

Ministry Plan for Future Power Station Projects:    

No doubt that the future of energy in the state is a part of the future energy in all 

countries of the region and other countries of the world. That is, the potential 

risks linked all together and the energy future in all countries is indivisible. 

 

Due to the fact that oil is the only source of wealth and the country's main 

income,  so the increasing in consumption and wasting power needs a quick and 

urgent work efficiently and effectively towards rationalizing consumption of 

energy and fuel used in the production of electric power stations. 

 

Leaving energy consumption without control or checking, and continue the 

traditional policy in building new plants as demand and electrical loads 

increased, without any activation of the offset policy to reduce the consumption, 

needs confrontation and honesty. 

 

Through this terrible conflict and increasing in demand for energy all over the 

world, It is important and necessary to search for urgent solutions to regulate 

energy consumption in order to preserve wealth and to guarantee future energy 

needs, especially after nearing depletion of global oil stocks and the end of an 
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era of oil around the world before the end of this Century.  Now there is no 

alternative than searching seriously about the use of alternative energy from 

renewable natural resources that is available to produce electricity of less cost. 

 

There is also a strong motivation now to use alternative and renewable energy, 

(using solar / wind / tidal seas / natural thermal energy deep Earth / atomic 

energy... etc.), in the production of electric energy, mainly: 

(1) Nearing depletion of oil stocks worldwide and demand increase of Electric 

Energy in various fields, In addition to the terrible fluctuating in oil prices. 

 

(2) Excluding the option of building nuclear power stations in most countries of 

the world, for many reasons  such as security, political, economic and technical 

reasons as well as the monopoly of a few major countries of the atomic fuel 

(uranium - the basic material in the reactor) in addition of other countries 

prohibition of  having this technological knowledge; As the global trend 

indicates - since 1978 - to the reluctance of the international community and 

stop the creation of new nuclear power stations beside the determination to get 

rid of existing nuclear plants during several years (from 40 to 80 years) And 

replacement plants for alternative and renewable energy (this is clear in the 

German experience, which has a long way to secure their energy and replace 

their nuclear power plants gradually by other sources of renewable energy, 

began in the implementation of the succession after the incidents of leakage of 

atomic radiation from some nuclear power plants and fusion reactors and some 

explode  starting with three Island Mills American Station, through the disaster 

the Chernobyl famous Russian station and other), as well as the imminent entry 

into force of the uranium reserves and the worsening problem of the disposal of 

radioactive wastes. 
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(3) The necessity to diversify energy sources in the country and not rely on one 

source which reaches its depletion (fossil fuel oil and natural gas). And the need 

to look ahead and explore the future and communicate to catch up with current 

world trends to use multiple sources of energy alternative and renewable energy 

available to meet future needs (mainly solar energy and wind energy ...). 

 

(4) The abrupt fluctuations in raw material prices and oil (components industry) 

and escalate in a short period from time to time, with the continued increase in 

energy demand per year and the fluctuating of oil prices. 

 

(5) Near the depletion of the world's oil reserves, which the Middle East holds 

alone two-thirds of its stock, it is about 148 Billion Tons. 

 (6) Expectation of continues increasing of global energy consumption, and 

access by 2025 year to about 40% increase from the current consumption. 

 

(7) Increase of public world worrying from the bleak future that will be faced 

after the entry into force of limited resources of fossil fuels (oil / gas / coal). 

Where calculations for the rate of energy consumption shows that the world's oil 

reserves may not be enough for more than 50 years , coal reserves of about 200 

years, and gas reserves about 70 years if consumption rates continue to increase 

in the same rate 

 

(8) Under the circumstances and the rapid global changes warnings of experts 

must be taken in to consideration to make a balanced plan to secure the needs of 

the country's current and future relies on alternative and renewable energy 

sources that do not implement and less cost, which produces green energy in the 

exhaust accompanied by environmental pollution.   
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(9) Assurances and warnings of environmental researchers warn that burning 

such huge amount of fossil fuel reserves (oil / gas / coal), emit massive 

emissions of oxides of (carbon), (nitrogen), (sulfur) and (methane), harmful 

gases hinder the continuation of all form of life which we are familiar with, on 

the ground surface now - and continue emission of such harm gases to the 

atmosphere with such large amount will cause more pollution in the air and 

cause growing of violent phenomenon and changes in the weather followed by 

natural disasters in many parts of the world threaten  to drown whole cities 

under water, also this has got a bad effect on human health beside acid 

deposition, will destroy crops and agricultural facilities, lead to a great 

imbalance in the ecological balance and climate. 

 

(10) It is very important to take action and respect the provisions (Kyoto 

international agreement) which calls for signatories to reduce greenhouse gas 

emissions that cause global warming in order to control the steady rise in 

temperatures, In addition interaction with the new international market needs 

for exhaust carbon gas trade which is known "Carbon Credit". 

 

The ministry is following closely global developments relating to alternative 

renewable energy technologies, in coordination with international centers of 

global and local specialized agencies, looking into the feasibility and reliability 

of these new developed techniques of sustainable energy (renewable energy) to 

face future energy needs in the country, according to the standards of World 

Records. 
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 (المستدامة)الطاقة المتجددة 

 :تعريف

الوقود  طاقة وتختلف جوهرياً عن ،التي تتجدد أي التي ال تنفذ الموارد الطبيعيةالمستمدة من  الطاقةهي 

 . المفاعالت النوويةالّذي يستخدم في  الوقود النوويأو ( والغاز والفحم بترولال) األحفوري

ضارة، كما أنها ال  غازاتأو  أكسيد الكربون انيكثوتتميز الطاقة المتجددة عادةً بعدم وجود مخلفات 

 المخلفات الذريةأو  الوقود األحفوريتعمل على زيادة االحتباس الحراري مثلما يحدث عند احتراق 

 .يةالّضارة النّاتجة عن المفاعالت النوو

كما يمكن إنتاجها من حركة  ،والشمس والمياه الرياح: منها.. وتنتج الّطاقة المتجددة من عدة مصادر 

، وفي الوقت الحالي فإن أكثر إنتاج للّطاقة المتجددة  طاقة حرارية أرضية أو من والمد والجزراألمواج 

 بواسطة الّسدود أينما وجدت األماكن المناسبة لبنائها على األنهار محطات القوى الكهرومائيةيـُنتج في 

ياح والّطاقة الشمسيّة على نطاق واسع في البلدان ومساقط المياه، وتستخدم الطرق التي تعتمد على الر

باستخدام مصادر الطاقة المتجددة  الكهرباءوسائل إنتاج  لقد أصبحتالمتقدّمة وبعض البلدان النامية، 

خيرة، وهناك بلدان عديدة وضعت خططاً لزيادة نسبة إنتاجها للطاقة المتجددة بحيث مألوفة في اآلونة األ

 .من الطاقةالكلية تغطي نسبة ال بأس بها من احتياجاتها 

 :أهم أنواع الطاقة المتجددة

 .طاقة الشمسيةال .1

 .ياحطاقة الر .2

 .طاقة الكهرومائيةال .3

 .طاقة المائيةال .4

  .طاقة المد والجزر .5

 :مميزات الطاقة المتجددة

 .خاصة في العالم العربي في معظم دول العالممتوفرة مصادرها  .1

تحافظ استخدامها مخلفات سامة أو ضارة وبالتالي  ينتج عنحيث ال  وصديقة للبيئةطاقة نظيفة  .2

 .على الصحة العامة للكائنات الحية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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 .اقتصادية في كثير من االستخدامات .3

 .ضمان استمرار توافرها وتواجدها .4

 .الفقيرة بالموارد النفطية والغازيةتساعد على التنمية في البلدان  .5

 .تستخدم تقنيات غير معقدة .6

 :الطاقة المتجددة سلبيات

 .التكلفة األولية لالستثمار في الطاقة المتجددة باهظة جداً  .1

 .ساعة 24مصادرها متقطعة وغير مستمرة على مدار  .2
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Renewable Energy Sustainable Energy 

 

Definition: 

The energy that derived from renewable sources act the energy that is 

implemented. This energy is materially differ than fuel i.e. (Petrol – Coal – Gas) 

also it is differ than Nuclear fuel which is used in nuclear reactors. 

Renewable energy is characterized by absence of residues like Carbon Dioxide 

(𝐶𝑂2) or other harmful gases also it does not increase the Global warming like 

what is happening during fossil fuel combustion beside it has not got harmful 

residues such as nuclear reactors. 

Renewable energy is derived from different several sources such as Wind, 

Water and Solar Sun. It can be derived also from tidal movements or from 

geothermal energy. 

Nowadays the most production of renewable energy is that is produced in 

hydroelectric power plants is done by dams where ever it can be built on the 

suitable places watershed of rivers or waterfalls, Wind and solar energy is used 

widely in developed countries, but means of production electricity using 

renewable energy sources is now famous. A lot of countries put plans to 

increase using renewable energy in away that it covered its  

 

The most important kinds of Renewable Energy: 

1- Solar Power. 

2- Wind Energy. 

3- Hydroelectric Power. 

4- Hydropower. 

5- Tidal Energy. 
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Features of Renewable Energy: 

1- Available in most countries. 

2- No environmental Pollution so it maintain the overall health of living 

organisms. 

3- Economical in many applications. 

4- Insure the continued availability and presence. 

5- Assisting development in countries poor with oil and gas resources. 

6- Use un complicated techniques. 

 

Negatives of Renewable Energy:  

7- The initial cost of investment in renewable energy is very high. 

8- Their sources are intermittent and discontinuous 24 hours a day. 
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 مشاريع وإنتاج الطاقة المتجددة بدولة الكويت

 

 مقدمة :

والمتوقع أن يكون  2030% من إجمالي الطاقة المنتجة في 15 بانتاجهناك التزام أدبي من قبل الدولة    

 أي قبل الموعد بخمس سنوات. 2025ميجاواط ومتوقع أن تحقق هذه النسبة في  5000إلى  4500ما بين 

 مشاريع األلواح الكهروضوئية الحالية والمستقبلية : 

 مشروع الشقايا : -1

   قت الحاضر كموقع لحصاد الطاقة لى استغالل منطقة الشقايا في الوالمشروع إيهدف

من مصادر متجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما يساعد على توفير جزء مهم 

ومكمل لمصادر الطاقة األخري لتزويد الكويت بحاجاتها السنوية من الطاقة الكهربائية، 

 . خصوصاً في فترة الصيف عندما يكون الطلب على الطاقة الكهربائية في أوج ذروته

 مليون برميل نفط مكافيء سنوياً، عقب اكتمال المشروع  12.5المشروع  سوف يوفر

 . 2030بمراحلة الثالثة في 

  مليار دينار، وقد تتغير حسب األسعار . 4كلفة المشروع اإلجمالية تصل إلى 

  هناك آثار إيجابية عديدة تشمل تعزيز أمن الطاقة وتوفير االستهالك المحلي للوقود

 ، فضالً عن النواحي االقتصادية والبيئية واالجتماعية على المدى البعيد . األحفوري

  المشروع يستند إلى دراسات وأبحاث استراتيجية واقتصادية وفنية وبيئية تخص مشاريع

 2000نقل وتوطين تقنيات الطاقات المتجددة في البالد ، وهذا المشروع سوف ينتج 

 .2019ميجاواط في عام 

 

بقدرة مشروع األلواح الكهروضوئية على مبنى وزارتي الكهرباء والماء واألشغال العامة  -2

 ساعة. ( ميجاواط1810إنتاج سنوية ) وبطاقة( ميجاواط 1تركيبية )

إنتاج وبطاقة  كيلو واط 120بقدرة تركيبية مشروع األلواح الكهروضوئية بأبراج مياه بيان  -3

 اعة.( كيلو واط س185660) سنوية

 وزارة الكهرباء والماء:  مواقفوع مشر -4

 . 2019تاريخ التشغيل مارس ، كيلو واط  235القدرة التركيبية:  -

  والمستويات:مشروع نظام األلواح متعدد التكديس  -5

  .2019تاريخ التشغيل مارس ، كيلو واط  40القدرة التركيبية  -
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بدأت الجمعيات التعاونية بتركيب ألواح شمسية على مظالت السيارات الخاصة بها مثل جمعية  -6

 والعديلية.الزهراء 

 ألواح شمسية لكاميرات السرعة . -7

( كيلو واط 117بقدرة تركيبية )مشروع األلواح الكهروضوئية على مظالت مرفق أبراج الكويت  -8

 ساعة.( كيلو واط 211770ة وبطاقة سنوية )ساع

 القطاع النفطي يستخدم الطاقة الشمسية في المناطق الخارجية ومناطق تجمع النفط.  -9

 بدأت بعض المدارس باستخدام الطاقة الشمسية على أسطحها. -10

 بدأت وزارة األوقاف باستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل سخانات المياه في بعض مساجدها. -11

 الشمسية.بدأ تشغيل بعض مماشي المناطق السكنية بالطاقة  -12

( 3.7)بقدرة تركيبية ( مخازن بصبحان و6مشروع األلواح الكهروضوئية على أسطح عدد ) -13

 .ميجا واط

مشروع األلواح الكهروضوئية على مظالت السيارات بالمشاغل الرئيسية وإدارة خدمات  -14

 ساعة.( ميجا واط 4.7)بقدرة تركيبية طوارئ الديزل و

بقدرة السيارات بمحطات توليد الطاقة الكهربائية و مشروع األلواح الكهروضوئية على مظالت -15

 ساعة.( ميجا واط 7)تركيبية 

مشروع مركز متكامل للتدريب، ومشروع مختبرات حديثة لتحاليل المياه وجميعها تحت  -16

 الدراسة والتصميم تمهيداً لطرحها للتنفيذ.

في بعض المواقع مشروع تركيب األلواح الكهروضوئية على أسطح الخزانات المياه األرضية  -17

 ميجا واط. 60بقدرة تركيبية التابعة لوزارة الكهرباء والماء )الصبية ، المطالع( 
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Projects and Production of Renewable Energy 

 

There is a moral obligation from Kuwait to produce 15% from total power 

production by sustainable energy (renewable energy) in 2030 which expected to 

be 4500-5000 MW. It is expected to get this amount before this date with about 

5 years. 

Present & Future Electromagnetic Panels:- 

1- Al- Shygaya Projects:- 

 -This project aims to use Al-Shygaya area to produce power from renewable 

solar and wind energy. This will save an important amount of power from the 

total amount of energy needed in Kuwait specially during peak load at summer 

when electricity power demand is at its peak at summer when electricity power 

demand is at its peak. 

 This project will save 12.5 million barrel equivalent of oil yearly after the third 

step is completed in 2030. 

 The total cost of this project reaches 4 billion KD and may it changes 

depending on pricing. 

 There is a positive effect like securing power supply and providing 

consumption beside economic, environmental and social effects. 

 The project depend on strategic economical, technical and environmental 

studies and researches to enable renewable energy in the country, this project 

will save 2000 MW in 2019. 

2- Project of (PV) panels on water & electricity ministry and ministry of public works 

with a production of 1 MW/h and with total annual production of 1810 MW/h. 

3- Project of (PV) panels on Bayan water towers with production of (120) Kw/h and 

with annual modular capacity 185660 Kw/h. 
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4- Project of (PV) panels on water & electricity ministry parking with production 

of (235) Kw/h, Operating on March 2019. 

5- Project of (PV) layered and multilevel panels with production of (40) Kw/h, 

Operating on March 2019. 

6- Co-op Societies began to construct (PV) panels on the parking shades like Zahra 

and Al-Adailiyah co-op. 

7- (PV) panels solar powered speed cameras. 

8-The project of (PV) panels of Kuwait Towers with a production of (117) Kw/h and 

with annual modular capacity 211770 Kw/h. 

9-The oil sector uses solar energy in the outside places and oil areas. 

10- Some schools began to use solar energy in their roofs. 

11- The Ministry of Awqaf and Islamic Affairs began to use solar energy to operate 

water boilers in some mosques. 

12- Runways of some residential areas use solar energy. 

13- (PV) panels on 6 storing buildings at Sabhan with total capacity of 3.7 Kw/h. 

14- (PV) panels project on parking shades of main workshops and Diesel emergency 

services department with a modular capacity of 3 MW/h. 

15- (PV) panels project on parking shades of power production stations with a total 

capacity of 3 MW/h. 

16- (PV) panels on complete training centre and a new Laboratory water analysis all 

these projects are under study and design for implementation. 

17- The project of installing (PV) panels on the roofs of ground water reservoirs in 

some sites of the Ministry of Electricity and Water (Sabiya, Al-Mutla) with a modular 

capacity of 60 MW. 
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