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حوافز

للمواطنين

المساهمين
في ترشيد
استهالك

الكهرباء والماء
تعد الكويت من الدول ذات احلكومة الداعمة لشعبها في حصولهم على العديد من املوارد
والسلع واخلدمات وتعد املياه والكهرباء من املوارد األساسية التي يتم توفيرها للمواطنني
مقابل تعرفة ميكن أن يقال عنها رمزية في ظل عجز امليزانية الناجت بسبب انخفاض أسعار
النفط مصحوبا ً بالتزايد السكاني.
وقد باتت التعرفة القدمية غير صاحلة للوضع احلالي للدولة ولذلك مت اقرار قانون للتعرفة
اجلديدة بعد تقارير ومناقشات عديدة في اللجنة املالية واالقتصادية ملجلس األمة وبعد
تداول أعضاء املجلس وقيامهم بالتعديل على القانون قبل صدوره مبا يتناسب مع الشعب
واحلكومة.
أوالً :التعرفة القدمية:
منذ عام  1966مت اصدار مرسوم بقانون حول تعرف الكهرباء واملياه في
الكويت بيانه على النحو التالي:

املادة رقم :1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمفردات التالية املعاني املوضحة
قرين كل منها:
الوزارة :وزارة الكهرباء واملياه الوزير :وزير الكهرباء واملياه املستهلك:
كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم له الوزارة خدمات الكهرباء أو املياه
أو كليهما معا .املقاول :كل شخص طبيعي أو اعتباري ترخص له الوزارة
بالعمل في مجال الكهرباء واملاء أوفي املجالني معاً.

املادة رقم :2
تختص الوزارة بإنتاج وتطوير ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية
جلميع األغ���راض كما تختص باستخراج وان��ت��اج املياه وتقطيرها
وحتليتها وتخزينها وتوصيلها وتوزيعها وبيعها ألغراض الشرب
واالستخدامات املنزلية والتجارية والصناعية فيما عدا حاالت االستعمال
الشخصي التي يصدر بها تنظيم من الوزير ال يجوز ألي شخص طبيعي
أو اعتباري أو أية جهة غير الوزارة إنتاج أو توزيع الكهرباء واملياه اال
بترخيص كتابي يصدر من الوزير وذلك في احلاالت وبالشروط التي
يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

لقد أخذ موضوع التعرفة اجلديدة للمياه والكهرباء صدى واسعا ً في احلياة االجتماعية
والنيابية فهو من املواضيع املطروحة للنقاش في املجالس العامة وتصدر كثيرا ً من عناوين
اجلرائد قبل صدور القانون وحتى بعد صدوره.
وهذا التقرير سيتعرض للتعرفة القدمية واجلديدة متناوالً عدة جوانب هي :نشأة قانون
التعرفة القدمية ومواده والوقوف على أهم أسباب عدم صالحية التعرفة القدمية ثم نشأة
قانون التعرفة اجلديدة ومواده وسبب ظهور التعرفة اجلديدة واملردود منها باالضافة الى
املقارنة بني التعريفتني القدمية واجلديدة وعرض ردود األفعال جتاه هذا التغيير الى جانب
عرض مناذج لدول متنوعة في إدارتها للمياه والكهرباء.

 - 23اقامة منشآت املياه وإدارتها وصيانتها وكل ما يلزم لتوفير مياه
الشرب وحتليتها وتخرينها وتوزيعها وبيعها.
 - 4إج��راء ال��دراس��ات واألب��ح��اث والتجابر والتصميمات املتعلقة
باستخراج وحتلية وتخزين واستغالل وتوصيل واستهالك وترشيد
املياه.
 - 5القيام بأعمال احلفر في الشوارع والطرق العامة واملمرات اخلاصة
االزمة القامة وصيانة منشآت الكهرباء واملياه ومهماتها وذلك بالتعاون
والتنسيق مع اجلهات املختصة.
 - 6اتخاذ كل االحتياطات االلزمة حلماية البيئة من التلوث بالتعاون
والتنسيق مع اجلهات املختصة وكذلك العمل على حسن استغالل املوارد
الطبيعية عند قيام الوزارة بتنفيذ األعمال اخلاصة بالكهرباء.
 - 7ؤإعداد وابرام عقود توصيل الكهرباء واملياه وجتهيز االستمارات
اخلاصة بطلبات التوصيل.
 - 8حتديد رس��وم توصيل الكهرباء واملياه ووض��ع ج��داول تعريفة
استهالك وحدات الكهرباء واملاء في مختلف املناطق وذلك بعد موافقة
مجلس الوزراء.
تعرفة المياه والكهرباء منذ عام 1966

الكهرباء

املادة رقم :3

القطاع

كيلو وات /ساعة

يكون للوزارة جميع السلطات والصالحيات الالزمة لتوفير الكهرباء
واملياه ولها في سبيل ذلك القيام بتنفيذ كل األعمال واملشروعات الالزمة
وان حتدد أولويات تنفيذها في اطار اخلدمة العامة للدولة ولها على
األخص:
 - 1إقامة وإدارة وصيانة منشآت الكهرباء» املتعلقة بإنتاج ونقل
وتطوير وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية جلميع االستخدامات.
 - 2إجراء الدراسات والبحوث والتجارب والتصميمات املتعلقة بإنتاج
وتوزيع واستهالك وترشيد الطاقة الكهربائية.

القطاع احلكومي
القطاع التجاري
قطاع الفنادق الكبيرة
قطاع الفنادق غير الكبيرة
القطاع السكني
القطاع الصناعي املدعوم

2
2
2
2
2
1

املياه
ألف غالون
بالفلس
800
800
800
800
800
250

 - 9حتديد اسعار خدمات الكهرباء واملياه االخرى التي يصدر بشأنها
قرار من الوزير.
 - 10وضع اللوائح واالنظمة املتعلقة بأساليب العمل في مجاالت
الكهرباء واملياه وكذلك وضع نظم التمديدات الداخلية في احملال وحتديد
مواصفات االجهزة التي ميكن استخدامها وذلك بالتعاون مع اجلهات
املختصة.
 - 11وضع الواعد واالنظمة اخلاصة بالتسجيل والترخيص للمهندسني
واملقاولني والفنيني العاملني في مجاالت الكهرباء واملياه وكذلك عمال
التسليك ومركبي االنابيب.

املادة رقم :4
ملوظفي شؤون الكهرباء واملياه بالوزارة املصرح لهم احلق في دخول
اي محل موصل بالكهرباء واملياه للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون
والقرارات املنفذة له ولهم على االخص:
 - 1فحص منشآت الكهرباء او املياه والتمديدات الداخلية الي منها
للتأكد من سالمتها.
 - 2قراءة عدادات الكهرباء واملياه.
 - 3تنفيذ االعمال العاجلة التي تلزم لدرء اي خطر على سالمة االفراد
او احملل.

املادة رقم :5
تقاس كمية ما يستهلك من وحدات الكهرباء واملياه بواسطة العدادات
التي توفرها الوزارة او بالطرق واالساليب االخرى التي تراها مناسبة
لذلك ويتم حتصيل رسوم استهالك الكهرباء واملياه واخلدمات االخرى
مبوجب فاتورة تعد بناء على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها
الوزارة او باالساليب التي تعتمدها او بالتقديرات التي ترراها مناسبة
في حالة حدوث خلل في العداد ويجب دفع رسوم االستهالك خالل املدة
او املدد التي حتددها الوزارة لذلك.

املادة رقم :6
يحق للوزارة ان تقوم بقطع خدمات الكهرباء او املياه او كليهما بعد

