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يعامل المواطن الساكن في االستثماري معاملة المواطن الذي يسكن الخاص

اعطاء املستهلك مهلة كافية وبعد
ان��ذاره بكتاب مسجل وذل��ك في
احلاالت االتية:
 - 1اذا تخلف املستهلك عن دفع
الرسوم الواجب سدادها مبوجب
الفاتورة مقابل استهالك الكهرباء
واملياه واخلدمات االخرى.
 - 2ع����دم م��ط��اب��ق��ة امل��ع��دات
واالجهزة والتمديدات الداخلية
لشروط السالمة.
 - 3اق��ام��ة او ان��ش��اء متديدات
داخلية م��ن غير ترخيص من
الوزارة.

أسعار الكهرباء في المملكة العربية السعودية

السعر اجلديد

السعر السابق

شريحة استهالك «كيلو واط ساعة/شهر»

 0.05ريال

0.05ريال

2000 - 1

 0.10ريال

0.10ريال

4000-2001

 0.20ريال

 0.12ريال

6000-4001

 0.30ريال

 0.26 - 0.20ريال

- 6001فأكثر

أسعار المياه في المملكة العربية السعودية

املادة رقم :7
ك���ل م���ن اخ��ت��ل��س او استهلك
بطريق الغش او التدليس اية
كمية من الكهرباء او املياه مما
ت��وردة ال��وزارة او متلكه يكون
مرتكبا جلرمية السرقة ويعاقب
بالعقوبة املقررة لها في قانون
العقوبات.

السعر للمتر املكعب

االستهالك الشهري اجلديد

االستهالك الشهري السابق

0.10ريال

اقل من  15مترا ً مكعبا ً  /شهر

اقل من  50متر مكعب  /شهر

 1ريال

 30-16مترا ً مكعباً/شهر

 100 - 51متر مكعب /شهر

 3رياالت

 45-31مترا ً مكعبا ً /شهر

 200-101متر مكعب /شهر

 60-46مترا ً مكعباً/شهر

 300-201متر كعب  /شهر

اكثر من  60مترا ً مكعباً /شهر

اكثر من  300متر مكعب/شهر

املادة رقم :8
مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد
ينص عليها قانون العقوبات او
 6رياالت
اي قانون اخر يعاقب باحلبس
مل����دة ال ت���زي���د ع��ل��ى ش��ه��ري��ن
وبغرامة ال جت��اوز خمسمائة
دينار او باحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف احكام الفقرة الثانية من
املادة الثانية وللمحكمة فضال على ذلك ان تأمر بازالة اسباب املخالفة
او موضوعها مع اغالق احملل حسب االحوال وذلك خالل مدة حتددها
في احلكم فإذا قصر احملكوم عليه في تنفيذ احلكم خالل املدة احملددة
فيه جاز للوزارة ازالة اسباب املخالفة او موضوعها على نفقة املخالف
وحتت مسؤوليته وللوزارة ان تسترد هذه النفقات من املخالف وفي
حالة تكرر االمر تكون العقوبة احلبس ملدة ال تزيد على خمسة اشهر
والغرامة التي ال تزيد على الف دينار او باحدى هاتني العقوبتني
ويعاقب بغرامة ال تزيد على مائة دينار كل من رفض عمدا السماح الي
موظف من الوزارة مرخص له في الدخول الي محل موصل بالكهرباء
واملاء وفقا لنص املادة ( )4من هذا القانون وفي حالة تكرر االمر مرة
اخرى تكون العقوبة احلبس ملدة ال تزيد على شهر والغرامة التي ال تزيد
على مائتي دينار او باحدى هاتني العقوبتني.
 4رياالت

املادة رقم :9
يصدر الوزير اللوائح والقرارات واالنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا
القانون ويلغي كل نص يخالف احكامه.
املادة رقم :10
على الوزراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ
نشره في اجلريدة الرسمية.
اسباب عدم فاعلية التعرفة القدمية للكويت في الوقت احلالي:
ان العمل بأي تعرفة خالل هذه املدة الطويلة  -منذ عام 1966م  -يتضمن
جتاهل التزايد السكاني من  168973نسمة في عام 1966م الى  4ماليني
نسمة في الوقت الراهن والتطور العمراني الذي التزال الكويت تشهده
وما يتطلبه من عناية دائمة مبصادر الثروات الطبيعية وعدم اهدارها
مما يسبب ضغطا هائالً على موارد الدولة فمن مظاهر هذا الضغط على
املياه والكهرباء ما نشهده منذ فترة من
انقطاع هذين املوردين عن العديد من
املناطق في الكويت لعدة ساعات او
ايام فضال عن املناطق اجلديدة التي لم
يتم ايصال املياه والكهرباء اليها بشكل
مستمر على الرغم من سكن املواطنني
فيها.
وم��ن االس��ب��اب ايضا االس��ت��خ��دام غير
الترشيد لتلك املوارد من قبل املواطنني
وال نغفل عن االسباب الطبيعية التي ال
منلك يدا لتغييرها وهي :املوقع وحرارة
الصيف مما يتم على املواطنني استهالك
املياه والكهرباء بصورة مستمرة اكثر
من باقي الدول.
ولكن كل ذلك ليس عذرا يسوغ احتالل
الكويت مركزا متقدما عامليا في استهالك
املياه والكهرباء وهو ما ادى الى القيام
بالعديد من احلمالت الترشيدية التي ال
تستطيع مبفردها تغيير االعتماد على
الدعم احلكومي لدى بعض املواطنني.

شهريا» وتعرفة استهالك املياه العذبة «الف غالون امبراطوري شهريا»
وفقا للجدولني املرفقني وتتولى وزارة الكهرباء واملاء حتصيلهما.
فيما نصت امل��ادة الثانية من القانون على انه يجوز منح حوافز ملن
يساهم من املواطنني في ترشيد استهالك الكهرباء وحت��دد الالئحة
التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه احلوافز.
في حني نصت املادة الثالثة على ان يعامل املواطن الذي يسكن في السكن
االستثماري معاملة املواطن الذي يسكن في السكن اخلاص من حيث
تعرفة الكهرباء واملياه شريطة اال يكون مستفيدا من الدعم في سكن
آخر.
كما نصت املادة الرابعة على ان يصدر وزير الكهرباء واملاء الالئحة
التنفيذية لهذا القانون خالل سنة من تاريخ نشره.
فيما نصت املادة اخلامسة على انه يلغى كل حكم يخالف احكام هذا
القانون.
اما امل��ادة السادسة فنصت على ان يبدأ العمل بالقانون وفق مراحل
متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية ،وذلك
وفق اجلداول الزمنية اآلتية :القطاع التجاري بعد سنة واالستثماري
بعد سنة وثالثة أشهر واحلكومة بعد سنة وستة أشهر والصناعي
والزراعي بعد سنة وتسعة أشهر.
واخيرا مت اصدار القانون في  16مايو 2016م واعلن عنه في اجلريدة
الرسمية كما مت اصدار الالئحة التنفيذية اخلاصة بالقانون في  10يناير
 2017ومت نشرها في اجلريدة الرسمية بتاريخ  15يناير .2017

أسباب التوجه نحو التعرفة اجلديدة
ان تخفيف الدعم احلكومي هو اح��د برامج االص�لاح املالي في بند
املصروفات القصيرة االجل ،من اجل معاجلة عجز امليزانية احلاصل
بسبب انخفاض اسعار النفط ،ومن هنا تأتي ضرورة تطبيق التعرفة
اجلديدة لتفادي الضرر الناجت عن انخفاض سعر النفط بأسرع وقت

ثانياً :التعرفة اجلديدة:

في  28م��ارس ع��ام 2016م مت تقدمي
م��ش��روع ب��ق��ان��ون ب��ن��اء ع��رض وزي��ر
الكهرباء واملياه أحمد اجلسار لتغيير
تعرفة املياه والكهرباء وتنص املادة
االولى من القانون على ان :حتدد تعرفة
استهالك الكهرباء «كيلو واط ساعة

• احلل بترشيد االضاءة

ممكن عن طريق تخفيف تكاليف
تشغيل املوارد الذي يساعد على
ضمان االستدامة ملثل هذه املوارد
االس��اس��ي��ة م��ع اي��ص��ال ال��دع��م
ملستحقيه.
فالسبب الرئيس لظهور التعرفة
اجل���دي���دة ه���و ال��ع��م��ل بوثيقة
االص�ل�اح االق��ت��ص��ادي للكويت
عن طريق وزارة املالية متمثال
بتحقيق ه���دف خ��ف��ض ال��دع��م
احلكومي لترشيد االنفاق.
وم���ن اس��ب��اب ت��ب��ن��ي التعرفة
اجل��دي��دة اي��ض��ا ح��ث املواطنني
على ترشيد االستهالك بصورة
مباشرة اكثر من حمالت الترشيد
التي وان كانت قد حققت وما تزال
حتقق جناحا باهرا فانه ال ميكن
ال��ق��ول بانها قضت مت��ام��ا على
االس��راف فعندما يكون الترشيد
واق��ع��ا ول��ي��س خ��ي��ارا للمواطن
س��ي��ك��ون م��ج��ب��را ع��ل��ى تغيير
سلوكه وان كان ممن لم يعيروا
اهتماما حلمالت الترشيد وبذلك
يتم ضمان نشأة جيل جديد على
التعرفة املالية اجلديدة للمياه
والكهرباء تضمن وتساهم في
استدامة املوارد الطبيعية.

ثالثا :مقارنة التعرفة القدمية
باجلديدة:
من خالل اجل��داول االتية ميكن مالحظة الفرق بني التعرفة اجلديدة
والتعرفة القدمية في وجود شرائح لالستالك لكل من املياه والكهرباء
على حدة ،مع تفصيل اكثر للقطاعات.
املختلفة وضم بعضها بنفس التعرفة وتغيير تسعير املياه من الفلس
الى الدينار مصاحب بارتفاع عام في التعرفة وكما سيتضح فهناك
وجود لتعرفة ثابتة للعديد من القطاعات ما ميثل الدعم احلكومي الذي
لم تتم ازالته وامنا مت تخفيفه لضمان وصوله لذوي الدخل احملدود مع
مراعاة توقفه عمن ال يحتاجه ولكن قد يستفيد منه على غير وجه حق.
وفي التعرفة اجلديدة يستثنى املواطن الكويتي في السكن اخلاص
من شرائح املياه والكهرباء ويعامل املواطن الذي يسكن في السكن
االستثماري معاملة الكويتي في السكن اخل��اص شريطة اال يكون
مستفيدا ً من الدعم في قطاع آخر كما هو احلال ملن يرشد استهالكه
بنسبة  ٪10على قيمة  ٪50من الفاتورة في آخر شهر في نهاية السنة
ومن يرشد  ٪15يحصل على شهر كامل في نهاية السنة ومن يرشد
 ٪20يحصل على شهر ونصف وهذا يدخل ضن بند احلوافز الكائن في
القانون اجلديدة.
رابعاً :ردة الفعل جتاه التعرفة
ميثل هذا القانون خطوة عملية حقيقية من وزارة املياه والكهرباء
تضامنا مع وزارة املالية لتنفيذ وثيقة االصالح االقتصادي ففي طبيعة
احلال ان تكون وزارة املالية في املوقف املؤيد لقانون في اللجنة املالية
واالقتصادية في مجلس األمة فقد وصفت التعرفة اجلديدة بأنها تضع
حدا للهدر غير املبرر واالستخدام غير الرشيد منذ عام 1966م فهي
بذلك توافق على عدم الغاء الدعم وامنا اعادة توجيهه لكي يصل الى
مستحقيه من ذوي الدخل احملدود.
ف���ي امل��ق��اب��ل رأت ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة
واالق��ت��ص��ادي��ة ان التعرفة اجلديدة
بصورتها التي طرحت في مشروع
ال��ق��ان��ون ت��ت��ع��ارض م��ع ال��ه��دف من
القانون ول��ذا قامت بإجراء تعديالت
هي األخيرة كما نراها اآلن كما رأت
األغلبية الرافضة في اللجنة عكس ما
هو مطروح من استفادة ذوي الدخل
احمل��دول من التعرفة اجلديدة بل ان
أكثر املتضررين سيكونون من هذه
الفئة فالتكلفة عليهم مضاعفة كالتكلفة
الناجتة من الزيادة في فاتورة املياه
وال��ك��ه��رب��اء على ح���دة ،وف��ي اسعار
ال��س��ل��ع واخل���دم���ات ف��ض�لاً ع��ن انهم
يدعون احلكومة التخاذ كافة التدابير
لتوفير ال��ط��اق��ة كاستخدام الطاقة
الشمسية واألجهزة الذكية قبل حتميل
التكلفة للمواطن حيث اتفق العديد على
ضرورة انشاء محطات جديدة للمياه
والكهرباء باالضافة إل��ى اقتراحهم
ال��ب��دء ببرامج االص�ل�اح األخ���رى في
وثيقة االصالح قبل االستفتاح باملياه
والكهرباء.
وبالنسبة ال��ى م��دى قبول التعرفة
اجل��دي��دة م��ن ع��دم��ه ل��دى املواطنني
فاملالحظ في األمر هو رفض األغلبية
لهذه التعرفة وذلك بسبب اعتراضهم
على زي���ادة التكلفة عليهم وم��ن ثم

