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دراسات

طالبوا بزيادة املرتبات بينما اعترض
بعض املواطنني على ما ستؤدي اليه
التعرفة اجلديدة من ارتفاع في االيجارات
السكنية ومن ثم التأثير سلبا على ذوي
الدخل احمل��دود على عكس الهدف منها
كذلك عبر العديد من املواطنني عن خوفهم
م��ن ارت��ف��اع أس��ع��ار السلع واخل��دم��ات
االستهالكية نظرا ً ألن القطاع الصناعي
من أكثر القطاعات حتمالً لعبء التعرفة
اجلديدة ما سيؤثر بشكل مباشر على رفع
سعر منتجاتهم وخدماتهم .بينما رأى
بعض املختصني في هذه الزيادة طبيعية
بسبب االنخفاض الذي حصل في أسعار
النفط وم��ا تبعه من عجز في ميزانية
الدول ومن ناحية أخرى استغرب بعض
املختصني م��ن س��رع��ة تنفيذ التعرفة
اجلديدة مقابل اقراره تنفيذ عالوة األبناء
التي اخذت  5سنوات من الدراسة فضالً
عن استشهادهم بنجاح حمالت الترشيد
في الكويت عادين ذلك مؤشرا ً على توجه
الشعب نحو توفير االستهالك دون اي
زي��ادة في التكلفة .وال��ى جانب ردود
األفعال املختلفة فإنه ال ينبغي اغفال االثار االيجابية للتعرفة اجلديدة
للمياه والكهرباء وميكن اجمالها فيما يأتي:

املردود الثقافي
التوعية بشكل مباشر ملدى أهمية املياه والكهرباء ومعرفة مدى اإلهدار
لهذه املوارد طوال هذه السنوات حيث ان ابالغ املواطنني بالتغيير قبل
العمل به بفترة طويلة يتيح الفرصة امام املواطنني لالجتاه نحو املزيد
من الترشيد في استخدام املياه والكهرباء وما يتبعهن من إخراج جيل
جديد في املستقبل ال يعتمد على الدعم احلكومي بذلك يسهل توجيه
املوارد واحملافظة عليها في احلاضر واملستقبل.

املردود املادي
ميتثل هذا املردود بتنفيذ وثيقة االصالح االقتصادي فمع زيادة التعرفة
سيقل االستهالك بشكل ملحوظ ومن ثم يخف الضغط على تشغيل املياه
والكهرباء ما يتيح املجال أمام االستدامة لألجيال القادمة باالضافة اللى
رفع مستوى ذوي الدخل احملدود عن طريق وصول الدعم الكافي لهم
وبالنهاية التقدم نحو تقليل العجز في امليزانية الناجت من انخفاض
اسعار النفط واستخدام الفائض منها في تنفيذ مشاريع تنموية
للدولة.

املردود البيئي:
هذا القانون سيتيح لبيئتنا السالمة من آثار ظاهرة االسراف املتراكمة
منذ سنني فزيادة التعرفة املالية للمياه والكهرباء ما هي اال خطوة في
سبيل الوصول للتقدم والتطور والنهضة التي سبقتنا اليها الكثير من
الدول العربية واالجنبية في احملافظة على مصادر الطاقة غير املتجددة
والتوجه الى مصادر الطاقة املتجددة التي  -في الكويت  -منتلك
عنصرا رئيسا منها وهي الطاقة الشمسية ففي آخر اجتماع للجنة تنمية
استخدام مصادر الطاقة املتجددة مت الوصول الى أن اجمالي الطاقة
في الكويت من املصادر املتجددة سيصل الى  ٪11في حلول عام 2020
فزيادة التعرفة ستؤدي الى ترشيد االستهالك مما سيقلل فاتورة كل
مواطن بشكل كبير على الرغم من ارتفاع السعر بسبب االستهالك الذي
سينخفض استجابة للتعرفة املرتفعة.

خامساً :مناذج من الدول املغيرة لتعرفة املياه والكهرباء:
اململكة العربية السعودية

قامت اململكة العربية السعودية في عام  2015بنشر التعرفة اجلديدة
للمياه والكهرباء بهدف ترشيد االستهالك ايضا الكويت من اقل الدول
في تعرفة املصدرين وقد بدأت العمل بها منذ مطلع عام  2016فقامت
اوال برفع الدعم عن بعض الشرائح حسب االستهالك وكفلت الدعم ملن
يرشد استهالكه وحددت وزارة املياه والكهرباء السعودية تسعيرة
خاصة باملياه ملن يستفيد من خدمة املياه فقط ،وتسعيرة خاصة باملياه

العدد ( )550السبت  1يوليو 2017
على اصالحه بعد انذاره من قبل احلكومة
بعمل ذل��ك ام��ا بالنسبة للكهرباء فتم
فرض عقوبة مبقدار  10االف ريال قطري
ملن يترك االنوار مضاءة في االقات ما بني
الساعة  7صباحا الى  4.30مساء.

الواليات املتحدة األميركية

• رفع اسعار البنزين يحد من االستهالك

مضافة اليها خدمة الصرف الصحي ملن يستفيد من اخلدمتني ثم توجهت
نحو اصدار الفواتير كل شهر بدال من  3اشهر لكي ال يكون العبء كبيرا
على املواطن حيث ان اململكة تواجه ضغط توفير املاء والكهرباء لـ 500
الف مشترك سنويا.

االمارات العربية املتحدة:
سارت االمارات العربية املتحدة  -حتديدا ابوظبي  -على خطى اململكة
العربية السعودية في عام  2015فقامت بإعداد التعرفة اجلديدة للمياه
والكهرباء للمواطنني املقيمني على حد سواء حيث يأتي التعديل ضمن
سياق اعادة هيكلة التعرفة والتي عمل بها منذ بداية عام  2016وتطبق
التعرفة اجلديدة في ابوظبي على االمناط االستهالكية اآلتية :الهيئات
واملؤسسات احلكومية احمللية واالحتادية واستهالك الوافدين في
القطاع السكني الذي يدخل في احلد غير املثالي لالستهالك ومواطني
االمارات الذين ميتلكون اكثر من حساب واحد في القطاع السكني.
وتتضمن فواتير الفئة السكنية معلومات مفصلة للمتعاملني عما اذا كان
االستهالك ضمن املعدل املثالي ام ال وسيتعني على املواطنني االماراتيني
الذين لم يكن عليهم رفع فواتير املاء في السابق للوحدات السكنية دفع
ما بني  1.70و 1.89درهم لكل  1000لتر من املاء اعتمادا على حجم
االستهالك اليومي ونوع الوحدة السكنية.
اما بالنسبة للوافدين فان رسوم املياه سترتفع من  20.2درهما ً لكل
 1000لتر من املياه املستهلكة الى ما بني  5.95و 9.90دراهم.
كما مت ادراج رس��وم مياه ج��دي��دة حلاملي البطاقات االجتماعية
واملستفيدين من العالوة االجتماعية وكذلك احلكومية والتجارية
والزراعية والصناعية واملمتلكات الدبلوماسية بحسب ما ذكرت
صحيفة ذا ناشيونال.
وبالنسبة لرسوم الكهرباء للمواطنني االماراتيني فإنها ستشهد تغييرا
طفيفا حيث سيستمرون في دفع  5فلوس لكل كيلو واط ساعي كيلو
واط في الساعة الى حد  30كيلو واط ساعي في اليوم في حني ستزيد
الرسوم الى  5.5فلوس لكل كيلو واط ساعي يزيد على احلد املسموح
به .واتفعت رسوم الكهرباء للوافدين من  15فلسا لكل كيلوواط ساعي
الى  21فلسا لكل كيلو واط ساعي لقيمة االستهالك التي تصل الى 20
كيلوواط ساعي يوميا للشقق السكنية والتسعيرة نفسها حلد 200
كيلو واط ساعي ألولئك الذين يعيشون في الفلل في حني تزيد الرسوم
الى  31.8فلسا لكل كيلو واط ساعي يزيد على احلد املسموح به.

سادسا :مناذج من دول اقرت عقوبات الهدار املياه والكهرباء:
قطر:
قامت قطر بفرض عقوبة تصل الى  20الف ريال قطري ملن يسرف في
استخدام املياه في مسكنه اخلاص ويشمل ذلك استخدام املياه في غسيل
السيارات وري احلدائق وما يترتب عليه من ترك االنابيب مفتوحة
وتعفى من ذلك محطات غسيل السيارات باالضافة الى فرض عقوبة
على من يترك انبوبا متلفا في الشبكة اخلارجية للمياه من غير العمل

• املصابيح بأنواعها

وحتديدا كاليفورنيا فقد قامت باقرار
عقوبات مخصصة اله��دار املياه بشكل
خ��اص تصل ال��ى غ��رام��ة بقيمة 500
دوالر يوميا مع احملاكمة بتهمة املخالفة
اجلنائية ومم��ا يعاقب عليه اس��راف:
استخدام خرطوم املياه لغسل االرصفة
وامل��داخ��ل وس��ق��ي احل��دائ��ق كثيرا الى
ان يتدفق امل��اء من خ��ارج الى الشوارع
باالضافة الى غسل السيارات باستخدام
خرطوم دون فوهة منع التسرب املرفقة
واس��ت��خ��دام مياه ال��ش��رب ف��ي النوافير
ومن اجل تنفيذ ذلك على ارض الواقع مت
التركيز على توظيف العديد من املواطنني
في مراقبة االه��دار في السكن اخلاص
ومقارنة نسبة االهدار في املوارد مع عدد
املخالفات الصادرة وقيمتها من اجلهات املعنية الى اجلهات املسرفة.

سابعا :مناذج من دول استحدثت فيها انظمة الدارة املياه
والكهرباء
املانيا:
في اآلون��ة االخيرة انتقلت املانيا الى النظام االذك��ى عامليا في توليد
الكهرباء وتوفيرها اذ يشترط على البيوت اجلديدة في املانيا ان تزود
بنظام توليد للطاقة الشمسية يسمى «»photovoltaic system
وهو يقوم بتوليد الطاقة الكهرباء من الطاقة الشمسية ويستخدم جزء
منها ويحتفظ بجزء اخر في البطاريات ثم يباع الفائض للدولة وبذلك
اصبحت البيوت في املانيا ال تستهلك الطاقة الكهربائية فحسب وامنا
تساهم في انتاجها وتقوم الدولة بشراء هذه الطاقة من املواطنني وبذلك
تكون املانيا قد ضمنت االسعار ملنتجي الطاقة «البيوت ذات النظام
اجلديد» وحافظت على املوارد من الهدر.
اجلدير بالذكر ان هذا النظام ساهم الى الوقت الراهن في التقليل من
انبعاث غازات االحتباس احلراري بنسبة .٪ 27

السويد:
في السويد مت تعيني مرشد رسمي لكل بلدة فيها حيث يبلغ عددهم
 290بلدة ويختص املرشد الرسمي للمياه والطاقة بتوجيه كل وحدة
سكنية حول كيفية ترشيد االستهالك باالضافة الى حل املشاكل التي
قد تواجههم مثل :استبدال النوافذ واالضواء واالنتقال الى انظمة تدفئة
جيدة عبر تقدمي اخليارات االكثر ترشيدا ملوارد الدولة.
اجلدير بالذكر ان السويد في موافقتها لهدف االحتاد االوروبي بخفض
انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنسبة  ٪ 20بحلول عام 2020
قامت بتحديد نسبة انخفاض تبلغ  ٪ 40في املدة الزمنية نفسها وهي
حلول عام  2020حيث اتفق االحتاد على توصية بشأن توحيد التواصل
واملعلومات بني دول االحتاد في ما يخص االنتقال الى اقتصاد قليل
الكربون ذي طاقة فعالة.

اخلامتة
في ختام التقرير يجب االشارة الى ان جميع دول العالم تتجه حاليا نحو
مزيد من الترشيد واالستهالك والتطوير فيما يخص املياه والكهرباء
ومن النماذج املطروحة في هذا التقرير يتضح مجال واسع من طرق
هذا التوفير والتطوير باالضافة الى اختالف تطبيق كل دولة لها مبا
يتناسب مع حجمها جغرافيا وحجم استهالكها للمياه والكهرباء مقابل
مدى قدرة املوارد على تغطية االستهالك السابق واحلالي ملواطني هذه
الدول ومبا يضمن استمرار املوارد في املستقبل لذلك جند ان الكويت
بحجمها جغرافيا واحصاءاتها اخلاصة باملوارد واالستهالك توجهت
نحو تعرفة جديدة لكل من املياه والكهرباء في سعيها نحو تخفيف
العجز الناجت عن انخفاض اسعار النفط.

