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إشعار هام

أعــدت مارمــور مينــا إنتليجنــس ليمتــد »مارمــور« هــذا التقريــر بنــاء عــى طلــب الهيئــة العامــة لالســتثامر )»الهيئــة«( الســتخدامه كتقريــر أبحــاث عــام، وهــو ال يحتــوي عــى أي مشــورة 

اســتثامرية وال يتنــاول املركــز املــايل للهيئــة أو مــدى إقبالهــا عــى تحمــل مخاطــر االســتثامر. كــام أن هــذه الوثيقــة ال تشــكل دعــوة لالكتتــاب أو االســتثامر يف أي صنــدوق اســتثامر أو 

للمشــاركة يف أي فرصــة اســتثامرية.

إن أي أبحــاث أو دراســات تحليليــة تحتــوي عليهــا هــذه الوثيقــة التــي أعدتهــا مارمــور مخصصــة فقــط الســتخدام الهيئــة وحدهــا. وقــد تــم إعدادهــا بنــاًء عــى معلومــات تــم الحصــول 

عليهــا مــن مصــادر عامــة مــن املعتقــد أنهــا مصــادر موثوقــة، دون تقديــم إي إقــرار أو تعهــد ســواء بشــكل رصيــح أو ضمنــي بشــأن دقــة أو اكتــامل تلــك املعلومــات أو األبحــاث أو 

الدراســات التحليليــة، وبالتــايل ال ينبغــي االعتــامد عليهــا كــام لــو كانــت كذلــك.

إن اآلراء والتقديــرات والتوقعــات الــواردة يف هــذا التقريــر متثــل رأي الكاتــب يف الوقــت الحــايل كــام يف تاريــخ هــذا التقريــر، وال تعكــس بالــرورة رأي مارمــور، وهــي عرضــة للتغيــر 

دون ســابق إشــعار. وال يرتتــب عــى مارمــور أي التــزام بتحديــث هــذا التقريــر أو تعديلــه أو إبــالغ قارئــه يف حالــة حــدوث أي تغيــر يف أي مســألة واردة فيــه أو يف أي رأي أو توقــع أو 

تقريــر أو تقديــر مشــمول فيــه، أو إذا أصبــح بعــد ذلــك غــر دقيــق.

ــة فقــط، وال يجــب االعتــامد عليهــا كمصــدر حاســم أو اســتخدامها كبديــل  ــواردة يف هــذه الوثيقــة مخصصــة ملعلومــات واطــالع الهيئ ــة ال كذلــك فــإن األبحــاث والدراســات التحليلي

ملامرســة حســن تقديــر الهيئــة. وينبغــي عــى الهيئــة إجــراء دراســتها التحليليــة الخاصــة والتشــاور مــع مستشــاريها املاليــن والقانونيــن والريبيــن ومراجعــي حســاباتها ومستشــاريها 

املهنيــن اآلخريــن يف اتخــاذ أي قــرار اســتثامري يتعلــق بالصنــدوق أو بالفرصــة االســتثامرية املشــمولة يف هــذه الوثيقــة. وفيــام عــدا مــا ورد النــص عليــه يف هــذه الوثيقــة خالًفــا لذلــك، 

فقــد تــم الحصــول عــى املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة بنــاًء عــى املســائل التــي كانــت قامئــة بتاريــخ إعــداد هــذه الوثيقــة، وليــس يف أي تاريــخ مســتقبيل، ولــن يتــم تحديثهــا أو 

تعديلهــا بــأي شــكل كان لتشــمل املعلومــات التــي ســوف تتوفــر بعــد ذلــك أو التغــرات يف األوضــاع بعــد تاريــخ اإلعــداد.

ال تقــدم مارمــور أو رشكتهــا األم أو أي رشكــة عضــو يف مجموعتهــا األم، أو مديــرو أو مســؤولو أو ممثلــو أو موظفــو أي منهــا أي أقــرار أو تعهــد ســواء رصاحــًة أو ضمًنــا فيــام يتعلــق بدقــة 

املعلومــات أو اآلراء الــواردة يف هــذه الوثيقــة، وال يتــم قبــول أي مســؤولية أو التزامــات مهــام كانــت عــن تلــك املعلومــات أو اآلراء. وبقبــول هــذه الوثيقــة، فــإن الهيئــة توافــق عــى 

تعويــض مارمــور وحاميتهــا مــن املســؤولية الناتجــة عــن أي مطالبــات تنشــأ عــن أي اســتثامر يف الصنــدوق أو الفرصــة االســتثامرية املشــمولة يف هــذه الوثيقــة.

ال تحتــوي هــذه الوثيقــة عــى أي نــص مــن شــأنه الحــد مــن قــدرة مارمــور أو مجموعتهــا األم أو أي رشكــة عضــو يف مجموعتهــا األم عــى تقديــم دراســات وأبحــاث وتقاريــر عنايــة 

واجبــة نافيــة للجهالــة مامثلــة لجهــات أخــرى أو إبــرام أي صفقــات أعــامل مــع أي رشكــة مشــمولة يف تقريــر األبحــاث أو العمــل عــى االســتفادة مــن أي منافــع حاليــة أو مســتقبلية 

ســواء لحســابها أو لحســاب عمالئهــا. وباإلضافــة إىل ذلــك، ال تحتــوي هــذه الوثيقــة عــى أي نــص ميكــن أن يــؤدي إىل نشــوء أي واجبــات ائتامنيــة أو قانونيــة أو تعاقديــة )شــاملًة عــى 

ســبيل املثــال ال الحــر أي واجــب أمانــة أو ثقــة( مينــع أو يحــد مــن قــدرة مارمــور أو رشكتهــا األم أو أي رشكــة عضــو يف مجموعتهــا األم، عــى التــرف نيابــة عــن العمــالء اآلخريــن أو 

لحســابها مــا مل يكــن ذلــك ممنوًعــا أو محظــورًا مبقتــى القانــون.

ميكــن أن يحتــوي هــذا التقريــر عــى عناويــن أو روابــط مواقــع إنرتنــت. وفيــام عــدا مــا ورد يف هــذا التقريــر مــن إشــارة إىل املــواد املنشــورة عــى موقــع مارمــور عــى شــبكة اإلنرتنــت، 

مل تقــم مارمــور مبراجعــة أي موقــع يــؤدي إليــه أي رابــط، وال تتحمــل أي مســؤولية عــن محتــواه. وقــد تــم تضمــن تلــك العناويــن أو الروابــط )فيــام عــدا عناويــن أو روابــط موقــع 

مارمــور نفســها( ألغــراض التســهيل عليكــم وإطالعكــم فقــط، وال يشــكل محتــوى أي موقــع يــؤدي إليــه أي رابــط جــزًءا مــن هــذه الوثيقــة بــأي شــكل مــن األشــكال. ويكــون الدخــول 

إىل ذلــك املوقــع واتبــاع ذلــك الرابــط مــن خــالل هــذا التقريــر أو مــن خــالل موقــع مارمــور عــى مســؤوليتكم التامــة.
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يعتمــد االقتصــاد الوطنــي الكويتــي عــى النفــط بصــورة كبــرة، حيــث 

ميثــل النفــط الخــام حــوايل 50% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل، و%95 

مــن حجــم الصــادرات، وأكــر مــن 90% مــن دخــل الدولــة. وقــد أدى 

تراجــع أســعار النفــط بعــد النصــف الثــاين مــن العــام 2014 ويف العــام 

2015 إىل حــث الحكومــات الخليجيــة عــى تنفيــذ إصالحــات لتقليــص 

الدعــم وخفــض اإلنفــاق. وقــد تراجعــت اإليــرادات يف الكويــت بحــوايل 

23% خــالل العــام املــايل 2014-2015 مقارنــًة بالعــام املــايل 2013-

ــى االقتصــاد  ــرًا ع ــا كب ــم تشــكل عبًئ ــف الدع 2014، وأصبحــت تكالي

الوطنــي الكويتــي )حــوايل 19% مــن اإلنفــاق الجــاري(، وعــى األخــص 

خــالل فــرتات انخفــاض أســعار النفــط.

ويعتــرب اســتهالك الفــرد يف الكويــت مــن امليــاه والكهربــاء هــو األعــى يف 

العــامل، وذلــك لســببن هــام: املنــاخ الحــار والجــاف واألســعار املدعومــة 

الكويــت  للكهربــاء يف  الفــرد  اســتهالك  ويبلــغ  مرتفعــة.  بإعانــات 

)بالكيلوواط/ســاعة( حــوايل 3.5 ضعــف املتوســط العاملــي. كــام أن 

اســتهالك الفــرد للــامء هــو األعــى يف الكويــت، حيــث يبلــغ 500 ليــرت 

ــى  ــب ع ــن الطل ــة 92% م ــام 2016، متــت تلبي ــام يف الع ــوم. وك يف الي

املــاء مــن خــالل تحليــة امليــاه املالحــة، وهــي عمليــة كثيفــة االســتهالك 

للطاقــة. وتتجــاوز تكلفــة توفــر امليــاه العذبــة يف الكويــت مــن خــالل 

محطــات تحليــة امليــاه املالحــة 0.37 مليــار دينــار كويتــي ســنوًيا. 

وبالقيــاس إىل معــدل االســتهالك الحــايل، مــن املتوقــع أن تتجــاوز تكلفــة 

تحليــة امليــاه املالحــة إيــرادات الكويــت النفطيــة بحلــول العــام 12050. 

ــي ســنوًيا  ــار كويت ــار دين ــة حــوايل 2.84 ملي ــة الكويتي ــع الحكوم وتدف

ــة، ميكــن أن  ــاء. ويف ظــل األوضــاع الحالي ــاء وامل ــاج الكهرب ــم إلنت كدع

ــول العــام 2035،  ــة أضعــاف بحل ينمــو االســتهالك املحــيل مبعــدل ثالث

ــار  ــار دين ــل إىل 7.64 ملي ــم ليص ــم الدع ــع حج ــن أن يرتف ــام ميك بين

كويتــي. ويــأيت ارتفــاع رســوم الكهربــاء واملــاء كجــزء مــن برنامــج ترعــاه 

الدولــة، يهــدف إىل خفــض االســتهالك وزيــادة اإليــرادات غــر النفطيــة، 

ويشــتمل عــى العمــل عــى تقليــص الدعــم.

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــى دول مجل ــى خط ــت ع ــارت الكوي ــد س ولق

ــى مســتأجري  ــاء ع ــاء وامل ــات الكهرب ــادة تعرف األخــرى، واقرتحــت زي

بــدًءا مــن مايــو 2017. ووفًقــا  العقــارات االســتثامرية والتجاريــة 

لتقديــرات مارمــور، مــن املتوقــع أن ترتفــع تعرفــة الكهربــاء يف الشــهر 

بنســبة 150% يف العقــارات االســتثامرية والتجاريــة، بينــام مــن املتوقــع 

أن تشــهد فواتــر املــاء ارتفاًعــا بنســبة 150% يف العقــارات االســتثامرية 

والتجاريــة عــى حــٍد ســواء. وميكــن أن تــؤدي زيــادة تعرفــة الكهربــاء 

بنســبة 150% عــى جميــع املســتهلكن إىل زيــادة مــؤرش أســعار 

املســتهلكن مبعــدل 52 نقطــة أســاس )0.35% × 150%(. كذلــك فــإن 

زيــادة تعرفــة املــاء بنســبة 150% عــى 30% مــن املســتهلكن، ميكــن 

أن تــؤدي إىل زيــادة مــؤرش أســعار املســتهلكن مبعــدل 36 نقطــة أســاس 

.)0.3 × %150 × %0.81(

ــك يف معظــم األحــوال  ــة، يتحمــل املال ومبوجــب عقــود اإليجــار الحالي

ــد  ــع أن ترتاجــع العوائ ــايل مــن املتوق ــة، وبالت ــق العام ــف املراف مصاري

الجاريــة مــن اإليجــارات بنســبة 4% إىل 7%2. ومــن الناحيــة القانونيــة، 

يحــق للاملــك زيــادة اإليجــار أو تحميــل املســتأجر التكلفــة عنــد 

ــد  ــب عق ــنوات، بحس ــس س ــرور خم ــد م ــار بع ــود اإليج ــد عق تجدي

ــار الحــايل. اإليج

 

وســوف يكــون تنفيــذ تدابــر كفــاءة اســتهالك الطاقــة مفيــًدا للاملكــن 

ملســاعدتهم عــى خفــض مصاريــف املرافــق العامــة. وبالنظــر إىل منــط 

ــم  ــة، ت ــتثامرية والتجاري ــارات االس ــاء يف العق ــاء وامل ــتهالك الكهرب اس

ــاء  ــر مــن شــأنها املســاعدة عــى خفــض اســتهالك الكهرب ــرتاح تداب اق

واملــاء.

ــن أن أجهــزة تكييــف الهــواء تســتهلك حــوايل 60% إىل 80% مــن  وتب

الكهربــاء املســتهلكة يف املبــاين التجاريــة. وقــد تــم بــذل الجهــود أثنــاء 

التجــارب العتــامد دورة ترشــيد لالســتهالك أدت إىل خفــض ســاعات 

تشــغيل أجهــزة التكييــف يف أشــهر الشــتاء واســتخدام وحــدات التحكــم 

ــد أســهمت هــذه  ــب. وق ــرتات شــغور املكات بدرجــة الحــرارة خــالل ف

التدابــر يف خفــض االســتهالك مبعــدل 26%. وقــد متــت دراســة تدابــر 

منهــا، عــى ســبيل املثــال، تركيــب نظــم إدارة االســتجابة للطلــب، 

واســتبدال اللمبــات العاديــة بلمبــات دايــود ســائل، باإلضافــة إىل 

تدابــر إلعــادة تجهيــز املبــاين منهــا، عــى ســبيل املثــال، اســتبدال زجــاح 

ــة  ــاز األرجــون، وزراع ــوي عــى غ ــازل يحت ــزدوج بزجــاج ع ــذ امل النواف

ــات  ــواض مزروع ــع أح ــل أو بوض ــى بالكام ــطح املبن ــى س ــات ع النبات

عليــه، واســتخدام الدهانــات املــربدة، للوقــوف عــى مــدى قدرتهــا عــى 

ــف. ــر التكالي توف

وقــد تــم حســاب تكلفــة رأس املــال وفــرتة االســرتداد لــكل مــن التدابــر 

لتســهيل فهــم املنفعــة االقتصاديــة للاملــك )كــام هــو وارد بالتفصيــل يف 

البــاب الســابع مــن هــذا التقريــر(. إال أن معظــم هــذه التدابــر تحتــاج 

إىل رأس مــال كبــر. كــام أنــه ال ميكــن تنفيــذ العديــد مــن تدابــر كفــاءة 

ــتوى  ــى املس ــة أو ع ــتوى املحافظ ــى مس ــوى ع ــة س ــتهالك الطاق اس

الوطنــي للدولــة ككل.

1 معهد الكويت لألبحاث العلمية

2 دراسة مارمور التحليلية
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تدابــر كفــاءة  تــؤدي  أن  االســتثامرية، ميكــن  بالعقــارات  يتعلــق  وفيــام 

ــازل  ــزدوج ع ــاج م ــاين بزج ــز املب ــال تجهي ــبيل املث ــى س ــا ع ــتهالك، ومنه االس

ــض  ــطح، إىل خف ــى الس ــات ع ــواض مزروع ــون وأح ــاز األرج ــى غ ــٍو ع محت

اســتهالك أجهــزة تكييــف الهــواء للكهربــاء بنســبة 20%، بينــام ميكــن أن يــؤدي 

اســتبدال ملبــات اإلنــارة الســاطعة بلمبــات دايــود ســائل LED إىل توفــر %80 

مــن الطاقــة املســتخدمة لإلنــارة يف الشــقق، حيــث إن ملبــات الدايــود الســائل 

ــاء.  ــن الكهرب ــل م ــة أق ــتهالك كمي ــن باس ــارة ولك ــس مســتوى اإلن تعطــي نف

وينتــج عــن هــذه التدابــر خفــض تعرفــة الكهربــاء الشــهرية مبــا يــرتاوح بــن 

ــرًا  ــنة، نظ ــن 30 س ــد ع ــتثامر تزي ــرتداد االس ــرتة اس ــر أن ف 20% و30%.  غ

ــار األفضــل  ــك، فــإن الخي ــة. ولذل ــاين الحالي ــز املب الرتفــاع تكلفــة إعــادة تجهي

للعقــارات االســتثامرية هــو تغيــر وحــدات اإلنــارة واســتبدالها بلمبــات دايــود 

ــًة  ســائل، حيــث أن االســتثامر الرأســاميل وفــرتات االســرتداد أقــل بكثــر مقارن

بتغيــر زجــاج النوافــذ إىل زجــاج عــازل بغــاز األرجــون وزراعــة أحــواض 

ــتبدالها  ــارة واس ــدات اإلن ــر وح ــؤدي تغي ــى. وي ــطح املبن ــى س ــات ع النبات

ــك  ــاء. وكذل ــة الكهرب ــورات بنســبة 5% يف تعرف ــائل إىل وف ــود س ــات داي بلمب

األمــر بالنســبة للمبــاين التجاريــة )املكتبيــة(، فقــد متــت دراســة عــدة تدابــر 

منهــا تركيــب نظــم إدارة االســتجابة للطلــب وتغيــر وحــدات اإلنــارة، ألغــراض 

ــة يف الوفــورات يف فواتــر  ــر املنافــع املتمثل ــة وتقدي تحليــل التكاليــف املطلوب

ــهرية. ــاء الش الكهرب

جدول: ترشيد استهالك الكهرباء – العقارات االستثامرية

التدابري املتخذةالسيناريو

الوفورات املتحققة 

)بالدينار الكويتي سنوًيا 

لكل مرت مربع(

نسبة 

الوفورات 

)%(

رأس املال املستثمر 

)بالدينار الكويتي للمرت 

املربع(

فرتة االسرتداد 

)بالسنوات(

1
 LED تغير ملبات اإلنارة إىل ملبات دايود سائل

وإعادة تجهيز تركيبات املباين
0.49%21.816.333.2

2

 LED استبدال ملبات اإلنارة بلمبات دايود سائل

وإعادة تجهيز تركيبات املباين وتركيب سخانات 

طاقة شمسية

0.5%24.240.373.9

3

استبدال ملبات اإلنارة بلمبات دايود سائل 

LED وتركيب نوافذ بزجاج مزدوج عازل بغاز 

األرجون وتركيب سخانات طاقة شمسية 

0.4%15.913.337.1

4 LED 5.20.322.7%0.1تغير ملبات اإلنارة إىل ملبات دايود سائل

املصدر: دراسة مارمور التحليلية

جدول: ترشيد استهالك الكهرباء – العقارات التجارية

التدابري املتخذةالسيناريو

الوفورات املتحققة 

)بالدينار الكويتي سنوًيا 

لكل مرت مربع(

نسبة 

الوفورات 

)%(

رأس املال املستثمر 

)بالدينار الكويتي للمرت 

املربع(

فرتة االسرتداد 

)بالسنوات(

1
تركيب نظام إدارة االستجابة للطلب واستبدال 

LED ملبات اإلنارة بلمبات دايود سائل
0.43%22.86.414.8

2

تركيب نظام إدارة االستجابة للطلب وتغير 

وحدات اإلنارة إىل وحدات إنارة ذكية، وإعادة 

التجهيز

0.8%39.819.025.2

3

تركيب نظام إدارة االستجابة للطلب واستبدال 

ملبات اإلنارة بلمبات دايود سائل LED وتركيب 

نوافذ بزجاج مزدوج عازل محتٍو عى غاز 

األرجون

0.6%29.310.418.7

املصدر: دراسة مارمور التحليلية
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ولتحسن كفاءة استخدام املاء، متت التوصية بالتحكم مبعدل تدفق املاء يف املراحيض ودش الحامم والحنفيات، وذلك لسهولة التنفيذ يف املباين الحالية.

ومــن املتوقــع أن ترتفــع مصاريــف الكهربــاء مبعــدل 2.5 ضعًفــا يف العقــارات االســتثامرية والتجاريــة. وحيــث أن فــرتات اســرتداد تكاليــف تدابــر كفــاءة االســتهالك 

طويلــة جــًدا، مــن املرجــح أن يقــوم امُلــالك بتحميــل الزيــادة عــى املســتأجرين.

جدول: تحميل التعرفة يف العقارات االستثامرية )الكهرباء(

%100%80%60%40%20تحميل التعرفة من خالل املالك

0.040.080.110.150.19التكاليف الشهرية وفًقا للتعرفة املقرتحة )دينار كويتي / مرت مربع(

0.010.020.020.030.04التكاليف الشهرية وفًقا للسيناريو 1 )دينار كويتي / مرت مربع(

0.030.060.090.110.14التكاليف الشهرية وفًقا للسيناريو 2 )دينار كويتي / مرت مربع(

0.030.060.090.130.16التكاليف الشهرية وفًقا للسيناريو 3 )دينار كويتي / مرت مربع(

0.040.070.110.140.18التكاليف الشهرية وفًقا للسيناريو 4 )دينار كويتي / مرت مربع(
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

جدول: تحميل التعرفة يف العقارات التجارية )الكهرباء(

%100%80%60%40%20تحميل التعرفة من خالل املالك

0.030.060.090.130.16التكاليف الشهرية وفًقا للتعرفة املقرتحة )دينار كويتي / مرت مربع(

0.020.050.070.100.12التكاليف الشهرية وفًقا للسيناريو 1 )دينار كويتي / مرت مربع(

0.020.040.060.080.10التكاليف الشهرية وفًقا للسيناريو 2 )دينار كويتي / مرت مربع(

0.020.040.070.090.11التكاليف الشهرية وفًقا للسيناريو 3 )دينار كويتي / مرت مربع(
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

جدول: تحميل التعرفة يف العقارات االستثامرية )املاء(

%100%80%60%40%20تحميل التعرفة من خالل املالك

0.0130.0250.0380.0510.064التكاليف الشهرية وفًقا للتعرفة املقرتحة )دينار كويتي / مرت مربع(

0.0110.0220.0340.0450.056التكاليف الشهرية بعد تنفيذ تدابر الكفاءة )دينار كويتي / مرت مربع(
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

جدول: تحميل التعرفة يف العقارات التجارية )املاء(

%100%80%60%40%20تحميل التعرفة من خالل املالك

0.0230.0460.0700.0930.116التكاليف الشهرية وفًقا للتعرفة املقرتحة )دينار كويتي / مرت مربع(

0.0180.0360.0540.0720.090التكاليف الشهرية بعد تنفيذ تدابر الكفاءة )دينار كويتي / مرت مربع(
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

جدول: ترشيد استهالك املاء – العقارات االستثامرية

الخالصة

وفورات التكاليف التي ميكن تحقيقها سنوًيا )دينار كويتي/

مرت مربع(
0.43

11.7%الوفورات التي ميكن تحقيقها )كنسبة مئوية(

6.16االستثامرات الرأساملية لكل مرت مربع )دينار كويتي(

14.3فرتة االسرتداد )بالسنوات(
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

جدول: ترشيد استهالك املاء – العقارات التجارية

الخالصة

وفورات التكاليف التي ميكن تحقيقها سنوًيا )دينار كويتي/

مرت مربع(
0.16

22.5%الوفورات التي ميكن تحقيقها )كنسبة مئوية(

2.08االستثامرات الرأساملية لكل مرت مربع )دينار كويتي(

13.1فرتة االسرتداد )بالسنوات(
املصدر: دراسة مارمور التحليلية
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وســوف يســتغرق تغيــر ســلوك املســتهلكن الكويتيــن نتيجــًة لزيــادة التعرفــة 

ــتهالكهم يف  ــاط اس ــر أمن ــة يف تغي ــاس صعوب ــيجد الن ــث س ــول، حي ــا أط وقًت

ــى  ــاس ع ــث الن ــوف تح ــة س ــتمرة يف التعرف ــة. إال أن الزيــادات املس البداي

ــد  ــل تحدي ــا. وميث ــك ممكًن ــام كان ذل ــاء كل ــاء وامل ــتهالكهم للكهرب ــيد اس ترش

ــب  ــام أن تركي ــتهالك. ك ــيد االس ــو ترش ــوة األوىل نح ــتهالك الخط ــة االس كمي

نظــم إدارة االســتجابة عنــد الطلــب والعــدادات الذكيــة ميكــن أن يســاعد عــى 

ــق  ــد الطري ــة، وميه ــادة التوعي ــذا إىل زي ــؤدي ه ــتهالك. وي ــط االس ــل من تحلي

ــن الدراســات لرتشــيد االســتهالك. ــد م ــام إجــراء مزي أم

أمــا يف املــدى الطويــل، ميكــن أن تتحقــق كفــاءة اســتهالك الطاقــة يف الغالــب 

بطريقتــن: اعتــامد معايــر، منهــا عــى ســبيل املثــال أنظمــة املبــاين الخــراء 

وتقديــم الحوافــز للمطوريــن واملالكــن العتــامد معايــر كفــاءة اســتهالك 

ــال إنتــاج الطاقــة  ــادرات حكوميــة، منهــا عــى ســبيل املث الطاقــة، وتنفيــذ مب

ــاه الــرف. املتجــددة وإيجــاد محطــات ضخمــة ملعالجــة مي

كــام متــت أيًضــا مناقشــة تدابــر تحســن كفــاءة االســتهالك التــي ميكــن 

تنفيذهــا عــى مســتوى الدولــة / املحافظــة، ومنهــا عــى ســبيل املثــال تربيــد 

األحيــاء العمرانيــة، وإصــدار أنظمــة ومعايــر بنــاء جديــدة، وإجــراء مراجعــات 

ــاه  ــة مي ــات ملعالج ــة ومحط ــية وريحي ــة شمس ــزارع طاق ــاء م ــة، وإنش للطاق

ــرف الصحــي. ال

ــد  ــي ومعه ــدم العلم ــت للتق ــة الكوي ــل مؤسس ــات مث ــوم هيئ ــن أن تق وميك

الكويــت لألبحــاث العلميــة بإجــراء دراســات لتحســن الكفــاءة يف املبــاين 

ــة املتجــددة  ــت نحــو اســتخدام الطاق ــل الكوي ــة، وإيجــاد ســبل لتحوي الحالي

ــى  ــة ع ــرض رقاب ــاء ف ــاء وامل ــى وزارة الكهرب ــتدامة. ويجــب ع ــة املس والطاق

إنتــاج الكهربــاء واملــاء لتقليــص االعتــامد عــى النفــط وتحليــة امليــاه املالحــة.

وهنــاك عوائــق إنشــائية يف املبــاين الحاليــة تعيــق إمكانيــة تنفيــذ تدابــر كفــاءة 

ــوف  ــك، س ــا، ولذل ــة أيًض ــر مرتفع ــذ التداب ــة تنفي ــرب تكلف ــتهالك. وتعت االس

ــى  ــع، وع ــق املناف ــدأ بتحقي ــل أن تب ــول قب ــا أط ــتثامرات وقًت ــتغرق االس تس

األخــص فيــام يتعلــق بالعقــارات االســتثامرية. ونظــرًا لطــول فــرتات اســرتاداد 

االســتثامر الرأســاميل، يبــدو أن امُلــالك ميكــن أن يتحملــوا الزيــادة يف مصاريــف 

ــل  ــك بتحمي ــد ذل ــام بع ــارض، والقي ــت الح ــة يف الوق ــق العام ــات املراف خدم

ــارات االســتثامرية. ــود إيجــار العق ــد عق ــد تجدي ــف للمســتأجرين عن التكالي

ــن  ــواء م ــة، س ــؤولية الدول ــن مس ــا م ــة عموًم ــتهالك الطاق ــاءة اس ــد كف وتع

ــن  ــي ميك ــر الت ــن التداب ــا. وم ــث تنفيذه ــن حي ــة أو م ــع السياس ــث وض حي

ــاين الخــراء،  ــة الكويــت التفكــر بهــا تطبيــق مواصفــات ومقاييــس املب لدول

ــات لرتشــيد االســتهالك.  ــة، ووضــع التعرف ــزة الكهربائي ــر األجه ــق معاي وتطبي

ــامد عــى  ــة املتجــددة وخفــض االعت ــاج الطاق ــاج إنت ــة أخــرى، يحت ومــن جه

النفــط لتوليــد الكهربــاء إىل توظيــف اســتثامرات ضخمــة. وتحتــاج الحكومــة 

ألداء دور محــوري يف تطويــر مــزارع الطاقــة الشمســية ومــزارع طواحــن الهواء 

لتوليــد الكهربــاء. وميكــن أن يكــون مــن املثمــر التعــاون عــى املســتوى العاملــي 

مــع دول أخــرى للحصــول عــى التقنيــة ونقــل املعــارف والدرايــة الفنيــة إليجاد 

ــا. طــرق لجعــل إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة املتجــددة خيــارًا مجــٍد اقتصادًي

النقاط األساسية التي يمكن استخالصها من الدراسة 

بالقياس إىل معدل االستهالك الحايل، سوف تتجاوز تكلفة تحلية املياه املالحة اإليرادات النفطية لدولة الكويت بحلول العام 2050. . 1

ولهذا، فإن الحاجة ملحة إىل تنويع مصادر إنتاج املياه بطرق منها التناضح العكيس.

من املتوقع أن تؤدي تدابري تعديل تعرفة الكهرباء واملاء إىل وفورات تقدر بحوايل 11% من الناتج املحيل اإلجاميل بحلول العام  2021.. 2

من املتوقع أن يتضاءل التأثري العام للزيادة املقرتحة حيث إن املباين االستثامرية والتجارية متثل 30% فقط من حجم االستهالك.. 3

املباين الحالية يف الكويت ليست مجهزة لتحقيق الكفاءة يف استهالك الطاقة، وال تعترب إعادة تجهيزها خياًرا مجٍد اقتصادًيا، حيث إنها . 4

تحتاج إىل استثامرات رأساملية كبرية.

أدى غياب الحوافز إىل التأثري سلًبا عىل منو املباين الخرضاء يف الكويت.. 5

يجب عىل وزارة الكهرباء واملاء تطبيق أنظمة ولوائح وفرض معايري لكفاءة استهالك الطاقة يف املباين الجديدة للمطابقة مع معايري . 6
املباين الخرضاء.

تحتاج معايري كفاءة استهالك الطاقة، ومنها عىل سبيل املثال إنتاج الطاقة املتجددة، إىل ريادة الحكومة يف االستثامر يف بناء مزارع . 7
الطاقة الشمسية والريحية الضخمة.

ميكن أن يكون التعاون الدويل مع دول أخرى للحصول عىل التقنية ونقل املعارف مثمرًا إليجاد طرق من شأنها أن تجعل إنتاج الكهرباء . 8
من الطاقة املتجددة خياًرا مجٍد اقتصادًيا.

عىل الرغم من الزيادة املقرتحة يف التعرفة، ال تزال أسعار الكهرباء واملاء يف الكويت من بني األدىن يف العامل. ويجب عىل دولة الكويت . 9
ترشيد أسعار الكهرباء واملاء عىل مراحل مبا يتوافق مع املتوسط العاملي للمباين السكنية والتجارية واملنشآت الصناعية.

سوف تؤدي زيادة التعرفة يف الكويت إىل تغيري يف السلوك االستهاليك، غري أن نسبه االنخفاض يف االستهالك ال تزال غري معروفة.. 10
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ــة  ــة ضخمــة، وهــي دول ــروة نفطي ــت ب ــة الكوي ــه عــى دول أنعــم الل

ــن  ــم م ــمة، ثلثه ــون نس ــكانها 4.1 ملي ــدد س ــغ ع ــة يبل ــرة وغني صغ

ــدويل  ــك ال ــف البن ــمة. ويصن ــون نس ــن، أي 1.2 ملي ــن الكويتي املواطن

الكويــت بــن الــدول مرتفعــة الدخــل، ويبلــغ دخــل الفــرد فيهــا 25758 

ــة  ــة )املرتب ــدرة الرشائي ــادل الق ــاس تع ــتخدام مقي ــي باس ــار كويت دين

ــة  ــاس اســمي )املرتب ــار كويتــي باســتخدام مقي الرابعــة( أو 12870 دين

ــة  ــى قيم ــة األع ــي العمل ــار الكويت ــرب الدين ــون(. ويعت ــة والثالث الحادي

ــامل. يف الع

العربيــة  اململكــة  رأســها  وعــى  الخليجيــة،  الحكومــات  وامتــازت 

الســعودية، واإلمــارات العربيــة املتحــدة، ودولــة الكويــت، ودولــة 

ــذي شــهدته  ــل الرتاجــع الحــاد ال ــد قب قطــر، مبركزهــا االقتصــادي الجي

أســعار النفــط بنســبة وصلــت إىل أكــر مــن 70% بعــد النصــف الثــاين 

مــن العــام 2014. وقــد انخفــض معــدل منــو القطــاع غــر النفطــي مــن 

5.4% إىل مــا يقــدر بنســبة 4% يف العــام 2016 بســبب تأثــر انحســار 

ــاريع يف  ــذ املش ــن تنفي ــة تحس ــتهالك. ويف حال ــى االس ــلًبا ع ــة س الثق

إطــار الخطــة الخمســية، تــدل املــؤرشات املعتمــدة إىل إمكانيــة تحقيــق 

ــام 2017.  ــر النفطــي يف الع ــو القطــاع غ نســبة تحســن بســيطة يف من

وإىل جانــب ذلــك، مــن املتوقــع أن يشــهد معــدل منــو الناتــج املحــيل 

ــة  ــك نتيج ــل ِإىل 2.6%، وذل ــيًطا ليص ــا بس ــي ارتفاًع ــاميل الحقيق اإلج

ــع أن ينمــو مبعــدل 4.3% يف العــام  لنمــو القطــاع غــر النفطــي املتوق

ــاميل  ــيل اإلج ــج املح ــو النات ــتمر من ــح أن يس ــن املرج ــه م 2017. إال أن

ــة. النفطــي بصــورة بطيئ

ويعتمــد االقتصــاد الوطنــي الكويتــي عــى النفــط بصــورة كبــرة، حيــث ميثــل النفــط الخــام حــوايل 50% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل، و95% مــن 

حجــم الصــادرات، وأكــر مــن 90% مــن دخــل الدولــة. غــر أن اإليــرادات تراجعــت بحــوايل 23% خــالل العــام املــايل 2014-2015 مقارنــًة مبــا كانــت 

عليــه يف العــام املــايل 2013-2014. أمــا عــى صعيــد اإلنفــاق، يبلــغ اإلنفــاق الجــاري حــوايل 75% مــن إجــاميل اإليــرادات. ويعــود الســبب الرئيــي 

يف ذلــك إىل ارتفــاع نســبة الرواتــب واألجــور والحــواالت الداخليــة يف القطــاع العــام، حيــث يعمــل يف القطــاع الحكومــي أكــر مــن 85% مــن القــوى 

العاملــة مــن الجنســية الكويتيــة )انظــر الجــداول أدنــاه(.

منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي )%(

البحرين عامن قطر اإلمارات الكويت السعودية منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي

4.0 5.4 12.0 2.7 2.0 4.5 )2008-2013 متوسط(

4.4 2.9 4.0 3.1 0.6 3.6 )2014(

2.9 3.3 3.7 4.0 1.1 3.5 )2015(

2.1 1.8 2.6 2.3 2.5 1.2 )2016 تقديري(

1.8 2.6 3.4 2.5 2.6 2.0 )2017 متوقع(
املصدر: صندوق النقد الدويل

منو الناتج املحيل اإلجاميل النفطي الحقيقي )%(

البحرين عامن قطر اإلمارات الكويت السعودية منو الناتج املحيل اإلجاميل النفطي الحقيقي

2.2 4.6 10.5 1.6 2.4 2.0 )2008-2013 متوسط(

2.2 3.2 8.2 2.1 -1.3 2.1 )2014(

2.2 2.7 7.3 4.2 -0.8 4.0 )2015(

2.7 2.4 2.4 3.9 0.2 3.8 )2016 تقديري(

2.0 2.5 0.1 3.0 0.9 1.1 )2017 متوقع(
املصدر: معهد التمويل الدويل
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جدول: امليزانيات الرسمية والفعلية )بناًء عىل األرقام املتاحة(

السنة املالية 

*2017/2016

السنة املالية

*2016/2015

السنة املالية

2015/2014

السنة املالية

2014/2013

السنة املالية

2013/2012

امليزانية )مليون دينار كويتي، 

عدا اإلشارة إىل عملة أخرى(

الرسمي الفعيل** الرسمي الفعيل** الرسمي الفعيل** الرسمي الفعيل** الرسمي

35 43 45 81 75 103.4 70 106.6 65 سعر النفط )دوالر/برميل(

8600 12100 10500 22500 18800 29300 16883 29970 12768 اإليرادات النفطية

1600 1500 1400 2420 1260 2500 1213 2039 1164 اإليرادات غر النفطية

10200 13600 11900 24930 20060 31800 18096 32009 13932 إجاميل اإليرادات

18900 18200 19000 21420 21680 18900 21003 19308 21240 اإلنفاق )الرسمي(

-9400 -5960 -8200 2720 -1620 10400 -2907 12701 -7308 الفائض )العجز(

املصدر: بنك الكويت الوطني ووزارة املالية )الكويت(            *مالحظة: تم تحويل األرقام من مليارات إىل ماليني،    **- تم تدوير األرقام إىل أقرب عدد صحيح

جدول: اإلنفاق الفعيل يف امليزانية

السنة املالية 

*2017/2016

السنة املالية

*2016/2015

السنة املالية

*2015/2014

السنة املالية

*2014/2013

السنة املالية

*2013/2012

السنة املالية

*2012/2011

السنة املالية

*2011/2010
اإلنفاق )مليون دينار كويتي(

5500 5400 5600 5000 4800 4103 3423 الرواتب واألجور )أ(

2200 2600 3900 3200 3600 2760 2792 السلع والخدمات )ب(

9000 8800 10100 8900 9000 8345 8165 متفرقات وحواالت )ج(

16700 16800 19600 17100 17400 15208 14380 اإلنفاق الجاري )أ+ب+ج( = )د(

%88.40 %87.50 %90 %91 %90 %89 %89 اإلنفاق الجاري/إجاميل اإلنفاق

400 300 300 200 200 147 153 املركبات واملعدات )هـ(

1800 2100 1800 1500 1700 1652 1688 املشاريع والصيانة ورشاء األرايض )و(

2200 2400 2100 1700 1900 1799 1841 اإلنفاق الرأساميل )هـ + و( = )ز(

%11.60 %12.50 %10 %9 %10 %11 %11 اإلنفاق الرأساميل/إجاميل اإلنفاق

18900 19200 21700 18800 19300 17007 16221 املجموع )د + ز(

%-1.50 %-11.50 %15 %-3 13 5 44 التغري % )مقارنة بالسنة السابقة(

املصدر: بنك الكويت الوطني ووزارة املالية )الكويت(    *مالحظة: تم تدوير األرقام إىل أقرب عدد صحيح

ــج  ــن النات ــة م ــة )كنســبة مئوي ــت املالي ــة الكوي ــع أن تشــهد موازن ــن املتوق وم

ــل فائــض مــايل  املحــيل اإلجــاميل( عجــزًا بنســبة 3.5-% يف العــام 2016، يف مقاب

بنســبة 1.7% يف العــام 2015، وأن تحقــق فائضــاً بنســبة 3.2% يف العــام 2017. 

ــذي  ــت، ال ــة الكوي ــايل يف دول ــي امل ــادل النفط ــعر التع ــاض س ــد أدى انخف وق

ــى  ــبء ع ــف الع ــام 2016، إىل تخفي ــل يف الع ــي للربمي ــار كويت ــغ 12.24 دين بل

ــام  ــا الع ــاض حجــم دينه ــع انخف ــت، م ــأ الكوي ــن أن تلج ــة. وميك ــة املالي املوازن

وارتفــاع احتياطياتهــا املاليــة التــي جمعتهــا خــالل فــرتات ارتفــاع أســعار النفــط، 

ــدأت  ــد ســبق وأن ب ــة. وق ــة أو الســوق العاملي ــرتاض مــن الســوق املحلي إىل االق

ــار كويتــي يف  ــار دين ــة بقيمــة 0.93 ملي باتخــاذ خطــوات إلصــدار ســندات عاملي

ــام 2017. الع
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جدول: املوازنة املالية لدول مجلس التعاون الخليجي

البحرين سلطنة عامن قطر اإلمارات الكويت السعودية
امليزان املايل، كنسبة مئوية من الناتج 

املحيل اإلجاميل

-2.9 6.9 12.0 7.6 29.0 9.5 )2008-2013 متوسط(

-5.8 -1.1 15.0 5.0 28.1 -3.4 )2014(

-15.1 -16.5 5.4 -2.1 1.7 -15.9 )2015(

-14.7 -13.5 -7.6 -3.9 -3.5 -13.0 )2016 تقديري(

-11.7 -10.3 -10.1 -1.9 3.2 -9.5 )2017 متوقع(

املصدر: صندوق النقد الدويل

جدول: رصيد الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي 

البحرين سلطنة عامن قطر اإلمارات الكويت السعودية
رصيد الحساب الجاري )كنسبة مئوية 

من الناتج املحيل اإلجاميل(

6.5 7.7 23.7 11.0 37.9 17.9 )2008-2013 متوسط(

4.6 5.7 23.5 10.0 33.3 9.8 )2014(

-3.1 -17.5 8.2 3.3 5.2 -8.3 )2015(

-4.7 -21.3 -1.8 1.1 3.6 -6.6 )2016 تقديري(

-3.8 -17.6 0.0 3.2 8.4 -2.6 )2017 متوقع(

املصدر: صندوق النقد الدويل

وكان حجــم رصيــد الحســاب الجــاري الكويتــي األعــى بــن جميــع دول مجلــس 

ــة  ــض تجاري ــت بفوائ ــاون يف الســنوات الخمــس األخــرة. ومتتعــت الكوي التع

ــام  ــى مســتوياته يف الع ــة إىل أع ــارة النفطي ــع وصــول حجــم التج ــة م مرتفع

ــع أن يســتمر  ــد الحســاب الجــاري 33%. ومــن املتوق ــغ رصي ــث بل 2014، حي

ــن 33.3% يف  ــه م ــن تراجع ــم م ــا، عــى الرغ ــد الحســاب الجــاري إيجابًي رصي

العــام 2014 إىل 5.2% يف العــام 2015 و3.6% يف العــام 2016. وعــرب تاريخهــا، 

ــًة بصادراتهــا، مــا ســاعد الكويــت  ــواردات الكويتيــة منخفضــة مقارن كانــت ال

ــبة  ــا بنس ــع صادراته ــم تراج ــاري، رغ ــض تج ــجيل فائ ــتمرار يف تس ــى االس ع

25.8% كــام يف الربــع الثــاين مــن عــام 2016 مقارنــًة بنفــس الفــرتة مــن الســنة 

الســابقة.

ــت  ــي تجمع ــة الت ــروات الضخم ــايب وال ــاري اإليج ــد الحســاب الج وأدى رصي

يف الفــرتات الســابقة إىل تشــجيع الحكومــات الخليجيــة عــى اإلنفــاق الســخي 

عــى تقديــم الربامــج االجتامعيــة املختلفــة لشــعوبها. وكانــت غالبيــة املنافــع 

ــا  ــب م ــاء، إىل جان ــاء وامل ــود والكهرب ــات عــى الوق ــة عــى شــكل إعان املقدم

يعــرف عــن هــذه الــدول مــن اتباعهــا لسياســات رضائــب منخفضــة. وقــد أدى 

ــات  ــة. وتســعى الحكوم ــة الدول ــى ميزاني ــر ع ــبء كب ــع ع ــك إىل وض كل ذل

الخليجيــة حالًيــا إىل ترشــيد الدعــوم، حيــث وضعــت كل منهــا آلياتهــا الخاصــة 

لتنفيــذ ذلــك.
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نظام الدعم في دول مجلس التعاون 
الخليجي

ويف املــايض، شــجع فائــض البــرتودوالر حكومــة الكويــت عــى تنفيــذ مشــاريع 

بنيــة تحتيــة ضخمــة، إىل جانــب تقديــم عــدد كبــر مــن املنافــع االجتامعيــة 

للمواطنــن. وقــد قامــت الدولــة بتقديــم دعــم لروريــات املواطنــن الرئيســية، 

وعــى األخــص الوقــود واملــاء والكهربــاء والرعايــة الصحيــة.

جدول: التكاليف الظاهرة لدعم الطاقة

النسبة املئوية من 

الناتج املحيل اإلجاميل

التكاليف الظاهرة 

لدعم الطاقة )مليار 

دينار كويتي(

2.1 5
دول مجلس التعاون 

الخليجي

6.4 2.4 الكويت

3.7 0.7 سلطنة عامن

3.6 0.3 البحرين

1.1 1.2 اإلمارات 

0.6 0.4 قطر
املصدر: صندوق النقد الدويل، دول مجلس التعاون الخليجي - عدا اململكة العربية السعودية

وال تشــمل التكاليــف الــواردة أعــاله، أو املشــار إليهــا عــى أنهــا تكاليــف ظاهرة 

ــة الضائعــة الناتجــة عــن عــدم اســتثامر تلــك  للدعــوم، تكلفــة الفــرص البديل

ــاض  ــن انخف ــة ناتجــة ع ــة يف امليزاني ــة مالي ــط تكلف ــل فق ــوال. وهــي متث األم

أســعار الطاقــة. وتؤثــر تكلفــة الدعــوم ســلباً عــى االقتصــاد الكويتــي )ومتثــل 

ــاض  ــرتات انخف ــالل ف ــص خ ــى األخ ــاري(، وع ــاق الج ــن اإلنف حــوايل 19% م

ــار  ــار دين ــة 2.4 ملي ــة الكويتي ــة الحكوم ــت خزين ــد تحمل ــط. وق ــعار النف أس

ــا يعــادل 6.4% مــن  ــة، أي م ــل الدعــوم املقدم ــي يف العــام 2015 لتموي كويت

ــس  ــن دول مجل ــة ب ــة الثاني ــك يف املرتب ــل بذل ــاميل، لتح ــيل اإلج ــج املح النات

التعــاون الخليجــي بعــد اململكــة العربيــة الســعودية. وبالنظــر لحالــة االقتصــاد 

ــة  ــه يجــب عــى الحكوم ــح مــن الواضــح أن ــت، أصب ــة يف الكوي ــكيل الراهن ال

تنفيــذ تدابــر لرتشــيد اإلنفــاق. وقــد شــهد منــو الناتــج املحــيل اإلجــاميل 

الحقيقــي يف دولــة الكويــت تراجًعــا بعــد العــام 2013، ومــن املتوقــع أن 

ــًة  ــن 2016 إىل 2021 مقارن ــرتة م ــالل الف ــط خ ــد 2.6% يف املتوس ــتقر عن يس

مبتوســط منــو بنســبة 5% خــالل الفــرتة مــن 2011 إىل 2015. وقــد أدى الرتاجــع 

الحــاد يف اإليــرادات واعتــامد االقتصــاد عــى النفــط إىل تقليــص دخــل الدولــة، 

ــاق خــالل الفــرتة 2015-2014. ــاع اإلنف ــام اســتمر ارتف بين
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اإلنفاق الجاري (كنسبة مئوية من إج�يل اإلنفاق)

توزيع اإلنفاق الحكومي، الكويت

املصدر: معهد التمويل الدويل

ترشيد اإلنفاق
تشكل الرواتب والدعوم غالبية النفقات

إصالحات الدعوم؟؟؟؟

زيادة اإليرادات
تعتمد بشكل رئيسي على النفط

استحداث ضرائب؟؟؟؟

إصالحات سياسات الحكومات الخليجية الشكل:

املصدر: دراسة مارمور التحليلية



الهيئة العامة لالســتثمار

مارمور مينا أنتليجنس برايفت ليمتد - رشكة تابعة للمركز املايل الكويتي »املركز« info@e-marmore.com; www.e-marmore.com
15

جدول: تكاليف فرص دعم الطاقة يف منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

2015 2014 2013 2015 2014 2013

تكاليف فرص دعم الطاقة )كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل( تكاليف فرص دعم الطاقة )مليار دينار كويتي(

5.2 6.8 6.3 22.5 34.4 31.7
دول مجلس التعاون 

الخليجي

7.4 9.4 8.9 14.7 21.7 20.5 السعودية

7.2 7.4 6.8 2.9 3.9 3.7 الكويت

5.1 7.3 6.4 0.5 0.8 0.7 البحرين

4.6 7.5 6.8 0.9 1.8 1.6 سلطنة عامن

4.0 5.0 4.3 2.4 3.3 2.7 قطر

1.1 2.4 2.1 1.2 3.0 2.6 اإلمارات
املصدر: صندوق النقد الدويل

وتعــد التكلفــة يف الكويــت واململكــة العربيــة الســعودية هــي األكــرب مقارنــًة بــدول الخليــج األخــرى مــن حيــث الناتــج املحــيل اإلجــاميل، بينــام تعتــرب التكلفــة 

الضائعــة لإلعانــات أعــى مــن اإلنفــاق الرأســاميل الحكومــي يف كل مــن الكويــت والبحريــن.

وإىل جانــب العجــز يف امليزانيــة، مــن املتوقــع أن ترتفــع تكاليــف الفــرص 

البديلــة النخفــاض أســعار النفــط. وإذا تــم اســتثامر الدعــوم يف البنيــة 

التنمويــة األخــرى، ســتجني حكومــات دول مجلــس  التحتيــة واملشــاريع 

التعــاون الخليجــي مثــار اقتصاداتهــا املتنوعــة املدفوعــة بقــوى الســوق. ويشــر 

صنــدوق النقــد الــدويل إىل هــذه الخســائر بعبــارة تكاليــف الفــرص الضائعــة 

النخفــاض أســعار الطاقــة، وهــي مقيــاس لتكلفــة أســعار الطاقــة املنخفضــة. 

وميكــن تقديــر تكلفــة الفــرص الضائعــة باســتخدام الفــرق بــن الســعر القيــايس 

املقــارن )وهــو يف الغالــب الســعر األمريــي( وســعر الطاقــة املــايل، بالتناســب 

مــع أحجــام االســتهالك. وتقــدر تكاليــف فــرص انخفــاض أســعار النفــط يف دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي مبــا مجموعــه 33.89 مليــار دينــار كويتــي و22.29 

ــعار  ــا لألس ــوايل، وفًق ــى الت ــن 2014 و2015 ع ــي يف العام ــار كويت ــار دين ملي

ــيل  ــج املح ــن النات ــادل 6.8% و5.2% م ــا يع ــة، أي م ــب األمريكي ــل الرائ قب

ــوايل. اإلجــاميل عــى الت

الدعوم في دول مجلس التعاون الخليجي واإلصالحات التي تم تنفيذها حتى اآلن
وتعتمــد جميــع حكومــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي منــوذج الرعايــة االجتامعيــة، وتقــدم الدعــوم بحريــة ملواطنيهــا. وقــد ســاعدت الــروة الناتجــة عــن 

النفــط عــى تنفيــذ الحكومــات لسياســة الرعايــة االجتامعيــة. وتشــكل الدعــوم املقدمــة عــى الوقــود والكهربــاء واملــاء الجــزء األكــرب مــن اإلنفــاق الحكومــي.

6
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051015

قطر

اإلمارات
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البحرين
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الشكل: الدعم في دول مجلس التعاون الخليجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي (2015)
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وتنفــق اململكــة العربيــة الســعودية 13.2% مــن ناتجهــا املحــيل اإلجــاميل عــى 

الدعــوم، تليهــا البحريــن )11%(، وســلطنة عــامن )8%(، والكويــت )%7(.

ويبــن متوســط أســعار البنزيــن والديــزل والكهربــاء يف دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي أنهــا أقــل بكثــر مــن املتوســط العاملــي.

وتعــد أســعار البنزيــن والديــزل يف الكويــت هــي األدىن يف املنطقــة بعــد 

اململكــة العربيــة الســعودية، وهــي أقــل بنســبة 64.6% و64.4% عــى التــوايل 

ــة. ــن متوســط األســعار العاملي م

ــي يف العــام  ــار كويت ــار دين ــاء يف الكويــت 0.52 ملي وبلغــت دعومــات الكهرب

2015، أي 12% مــن إجــاميل اإلنفــاق عــى الدعــوم يف دولــة الكويــت. أمــا يف 

ــة األخــرى، فقــد أنفقــت البحريــن 37% مــن إجــاميل الدعــم  الــدول الخليجي

ــم  ــى دع ــرويس ع ــاق ال ــي، كان اإلنف ــد العامل ــى الصعي ــاء. وع ــى الكهرب ع

ــي(. وال  ــار كويت ــار دين ــدول األخــرى )10.17 ملي ــة بال ــاء األعــى مقارن الكهرب

ــاء. ــوان، أي دعــم عــى الكهرب ــدول املتقدمــة عــدا تاي ــع ال تقــدم جمي

ــغ 3.1  ــث تبل ــا، حي ــي األدىن خليجًي ــت ه ــاء يف الكوي ــة الكهرب ــرب تكلف وتعت

فلــس كويتــي للكيلوواط/ســاعة، بينــام تصــل إىل أعالهــا يف اإلمــارات عنــد 31 

فلــس كويتــي للكيلواط/ســاعة. ويف العــام 2015، بلغــت دعــوم الكهربــاء واملــاء 

47.5% مــن إجــاميل إنفــاق الحكومــة الكويتيــة عــى الدعــوم، والتــي بلغــت 

2064.7 مليــون دينــار كويتــي، مــا يشــر إىل مــدى العــبء الــذي تضعــه عــى 

خزينــة الدولــة. 
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ــغ  ــى تبل ــبة أع ــت نس ــعودية والكوي ــة الس ــة العربي ــوم يف اململك ــل الدع ومتث

ــوم  ــل الدع ــام متث ــج املحــيل اإلجــاميل، بين ــن النات ــوايل م ــى الت 7.4% و7.2% ع

ــج املحــيل اإلجــاميل، وهــي النســبة األدىن بــن دول  يف اإلمــارات 1.1% مــن النات

ــي.  ــاون الخليج ــس التع مجل

املصدر: صندوق النقد الدويل

قيمة الدعوم المقدمة في الكويت 
(مليون دينار كويتي)

الشكل:
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االتجاهات العامة 
في القطاع 

العقاري الكويتي
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واتســم الســوق العقــاري الكويتــي بنســبة عاليــة مــن املرونــة مقارنــًة 

بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى. ويــرى الكويتيــون أن العقــار 

ــد أدى هــذا  ــًة بأســواق األســهم، وق ــا مقارن ــر أماًن ــتثامرًا أك ــرب اس يعت

بالتــايل إىل منــو ســوق العقــارات االســتثامرية بعــد العــام 2011. غــر أن 

ســوق العقــارات التجاريــة شــهد منــًوا أبطــأ خــالل النصــف األول مــن 

ــن الســلبية تجــاه هــذه الرشيحــة  العــام 2011 بســبب نظــرة الكويتي

ــا يف  ــارات التجاريــة تراجًع ــهدت العق ــام 2011، ش ــة. ويف الع العقاري

أســعار اإليجــارات، بينــام كانــت هنــاك زيــادة كبــرة يف أســعار إيجــارات 

العقــارات االســتثامرية يف جميــع املحافظــات.

وارتفعــت أســعار إيجــارات العقــارات االســتثامرية يف الكويــت مبعــدل 

ــام بلغــت هــذه النســبة يف كل  ــب بنســبة 6.9%، بين ــنوي مرك ــو س من

مــن الفروانيــة واألحمــدي 8.2% و8.1% )كمعــدل منــو ســنوي مركــب( 

عــى التــوايل خــالل الفــرتة بــن العــام 2010 والربــع الثــاين مــن العــام 

2016. وبلغــت نســبة الزيــادة يف أســعار اإليجــارات أدناهــا يف محافظــة 

ــاين مــن العــام  ــع الث العاصمــة خــالل الفــرتة بــن العــام 2010 والرب

ــغ معــدل منوهــا الســنوي املركــب 5.7%. ونتجــت  ــث بل 2016، حي

ارتفــاع  عــن  االســتثامرية  العقــارات  عــى  الطلــب  يف  الزيــادة 

االســتثامرية  الخيــارات  وغيــاب  العــام 2012  بعــد  أســعارالنفط 

ــة. ــال األســهم املحلي ــا عــى ســبيل املث ــة، ومنه البديل

ــد  ــارات بع ــعار اإليج ــا يف أس ــات تراجًع ــم املحافظ ــهدت معظ وش

ــارات  ــعار اإليج ــت أس ــد تقلب ــام 2015. وق ــن الع ــف األول م النص

نتيجــًة لتقلبــات أســعار البيــع والــرشاء يف هــذه الرشيحــة العقاريــة، 

ــارات  ــة العق ــة يف رشيح ــات العقاري ــم الصفق ــت قي ــث تراجع حي

االســتثامرية بنســبة 35% يف الربــع الرابــع 2015 مقارنــًة بربــع الســنة 

الســابق، وبنســبة 14% مقارنــًة بنفــس الفــرتة مــن الســنة الســابقة. 

ــة  ــة الكويتي ــوق العقاري ــات يف الس ــم الصفق ــت قي ــك تراجع وكذل

بنســبة 29% يف العــام 2015 مقارنــًة بالعــام 2014، مــا أدى إىل تراجــع 

أســعار اإليجــارات يف جميــع الرشائــح العقاريــة الرئيســية. ولكــن عــى 

ــة،  ــات العقاري ــم الصفق ــارات وقي ــعار اإليج ــاض أس ــن انخف ــم م الرغ

ــن،  ــا للكويتي ــتثامرًيا إيجابًي ــارًا اس ــتثامرية خي ــارات االس ــت العق بقي

حيــث بلــغ متوســط العوائــد مــن هــذه العقــارات 6.5% خــالل العــام 

2014، بينــام كانــت أســعار الفائــدة عــى الودائــع يف البنــوك الكويتيــة 

ــك. ــة أقــل مــن ذل ــد عــى األســهم يف ســوق األســهم الكويتي والعوائ

وكانــت معــدالت إشــغال العقــارات االســتثامرية يف الكويــت ثابتــة 

عــى مــدى الســنوات الخمــس األخــرة، وتراوحــت بــن 90% و95%، مــا 

يشــر إىل اســتمرار الطلــب املرتفــع عــى العقــارات االســتثامرية. وميكــن 

مالحظــة اتجــاه مشــابه عــى العقــارات التجاريــة أيًضــا حيــث تحســنت 

ــام يف  ــن 2010 إىل 2016. وك ــرتة م ــدى الف ــى م ــغال ع ــدالت اإلش مع

ــة يف  ــارات التجاري ــغال العق ــدالت إش ــت مع ــاين 2016، بلغ ــع الث الرب

ــت %96. الكوي
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وارتفعــت أســعار البيــع عــى مــدى الســنوات )2009-2015( لتصــل إىل ذروتهــا يف العــام 2014. غــر أن االنخفــاض الحــاد يف أســعار النفــط أدى إىل تباطــؤ الســوق 

العقاريــة يف العــام 2015، ونتــج عــن ذلــك تراجــع بنســبة 32.3% يف أســعار بيــع العقــارات. وانخفــض عــدد الصفقــات العقاريــة يف العامــن 2014 و2015 بنســبة 

11.5% و7.6% عــى التــوايل. واســتمرت الضغــوط أيًضــا عــى أســعار بيــع العقــارات يف العــام 2015. واتجــه اهتــامم املســتثمرين إىل العقــارات ذات القيمــة األقــل 

يف هــذه الرشيحــة، مــع إحجــام الكثــر مــن املســتثمرين عــن االســتثامر يف العقــارات ذات القيمــة املرتفعــة، عــى عكــس مــا كان ســائًدا يف العامــن 2013 و2014.

العقارات التجارية

وتراجعــت مبيعــات العقــارات التجاريــة بنســبة 18% يف العــام 2015 مقارنــًة بالســنة الســابقة لتصــل إىل 455 مليــون دينــار كويتــي )1379 مليــون دوالر أمريــي(، 

ولكنهــا كانــت الرشيحــة األقــل تأثــرًا. كــام انخفضــت قيمــة الصفقــات العقاريــة وأســعار اإليجــارات يف هــذه الرشيحــة يف العــام 2015.

ــا مــن حيــث أســعارالبيع وعــدد  وكانــت رشيحــة العقــارات التجاريــة أقــل تقلًب

الصفقــات مقارنــة برشيحــة العقــارات االســتثامرية يف الكويــت. وقــد بلــغ 

ــة يف  ــارات التجاري ــة العق ــات يف رشيح ــدد الصفق ــع وع ــعار البي ــع يف أس الرتاج

ــة  ــل باملقارن ــبة أق ــي نس ــوايل، وه ــى الت ــبة 18.5% و4.7% ع ــام 2015 نس الع

لهــذه  األداء األفضــل  العقــارات االســتثامرية. ويعــود  بالرتاجــع يف رشيحــة 

الرشيحــة إىل معــدالت اإلشــغال األعــى نســبًيا وحجــم الطلــب عــى العقــارات 

ــت. ــة يف الكوي التجاري

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 العاصمة 

  الساملية  

  خيطان  

حويل 

الضجيج 

  الفروانية 

املنقف

 الفحيحيل  

أسعار إيجارات العقارات التجارية (دينار كويتي للمتر المربع في الشهر)، 
2010 – الربع الثالث 2016

الشكل:

املصدر: بيت التمويل الكوييت، أسعار اإلجيارات يف كل من الفحيحيل وخيطان والضجيج غري متوفرة للربع الثاين – الربع الرابع 2015

0

5

10

15

20

25

30

املصدر: بنك الكويت الوطين

قيم البيع (مليون دينار كويتي) عدد العمليات 

أسعار البيع وعدد الصفقات 
(المتوسط الشهري) في شريحة 

العقارات التجارية، 2016-2009

الشكل:

6 6 6.8 6.3 6.3 8.4 8 8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16
.3

20 20
.5

21 33
.1

46
.4

37
.9

48 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10

20

30

40

50

60



الهيئة العامة لالســتثمار

مارمور مينا أنتليجنس برايفت ليمتد - رشكة تابعة للمركز املايل الكويتي »املركز« info@e-marmore.com; www.e-marmore.com
21



22
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مالحظة: تم حساب األرقام املتوقعة بناًء عىل معدالت النمو يف السنوات السابقة (2014-2011)
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إنتاج الكهرباء واملاء

الكهرباء
ومــع تزايــد الطلــب عــى الكهربــاء، قامــت الكويــت بتوســعة طاقتهــا اإلنتاجيــة، وكان ذلــك بشــكل رئيــي بافتتــاح محطــة الــزور لتوليــد الطاقــة 

ــاج  ــات املتاحــة(، كانــت نســبة اإلنت ــم توليدهــا يف العــام 2013 )أحــدث البيان ــاء التــي ت ــة الكهرب ــة يف العــام 1998. ومــن إجــاميل كمي الكهربائي

ــأ  ــي، مل تلج ــاز الطبيع ــط والغ ــتخدام النف ــاج باس ــة اإلنت ــاض تكلف ــرًا النخف ــي. ونظ ــاز الطبيع ــتخدام الغ ــط و36.8% باس ــتخدام النف 63.2% باس

ــاج أخــرى كالطاقــة الشمســية والطاقــة الريحيــة. الكويــت الســتخدام أي مــوارد إنت

وتتميــز الكويــت بأعــى معــدل اســتهالك للفــرد مــن امليــاه والكهربــاء يف العــامل لســببن هــام: املنــاخ الحــار والجــاف الــذي يــؤدي إىل ارتفاع اســتهالك 

الكهربــاء مــن أجهــزة تكييــف الهــواء مــن جهــة، واألســعار املدعومــة التــي تــؤدي إىل ارتفــاع االســتهالك مــن جهــة أخــرى.
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ويبلــغ اســتهالك الفــرد للكهربــاء يف الكويــت )بالكيلوواط/ســاعة( حــوايل 3.5 

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــع دول مجل ــة م ــي. وباملقارن ــط العامل ــف املتوس ضع

األخــرى، فــإن اســتهالك الفــرد للكهربــاء يف الكويــت أعــى مقارنــًة باإلمــارات 

ــة الســعودية وســلطنة عــامن. ــة املتحــدة واململكــة العربي العربي

وميثــل اســتهالك أجهــزة تكييــف الهــواء أكــر مــن 70% مــن اســتهالك 

ــب  ــارات االســتثامرية واملكات ــاء، وهــو يشــكل حاجــة أساســية يف العق الكهرب

بســبب املنــاخ يف الكويــت. وعــى الرغــم مــن أنــه مــن الصعــب التخفيــف مــن 

ــاءة  ــق كف ــام تحقي ــاح أم ــواء، غــر أن املجــال مت ــف اله ــزة تكيي تشــغيل أجه

ــة. ــزة الكهربائي ــاين واألجه ــة يف املب ــتهالك الطاق اس

املاء

ووفًقــا ملــا أورده معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة، فــإن اســتهالك الفــرد للــامء هــو األعــى يف الكويــت، حيــث يبلــغ 500 ليــرت يف اليــوم. وبالقيــاس إىل مســتوى 

امليــاه الجوفيــة شــبه املعدومــة يف الكويــت، كان الرتكيــز الرئيــي للحكومــة عــى تحليــة ميــاه البحــر كمصــدر لتوفــر امليــاه للســكان. وكــام يف العــام 2016، متــت 

تلبيــة 92% مــن الطلــب عــى املــاء مــن خــالل تحليــة امليــاه املالحــة، بينــام تــم الحصــول عــى النســبة املتبقيــة مــن مصــادر جوفيــة ومــن معالجــة ميــاه الــرف
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املصدر: التقرير اإلحصا  السنوي، 2016، ستاتيستا Statista ، دراسة مارمور التحليلية

مالحظة: تم حساب األرقام املتوقعة بناًء عىل معدالت النمو للسنوات السابقة (2014-2011)

املصدر: التقارير اإلحصا  السنوي، 2016، دراسة مارمور التحليلية

مالحظة: تم حساب األرقام املتوقعة بناًء عىل معدالت النمو للسنوات السابقة (2014-2011)

الكهرباء، تعرفة 

بالمقترحة مقارنًة  الحالية 

5 فلوس / كيلو الواط الواط / كيلو  فلسان 
ثابت  : ثابتالشريحة   : الشريحة 

المقترحة ليًا حا

االستثمارية العقارات 
املصدر: الجريدة الرسمية
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ويصنــف معهــد املــوارد العامليــة الكويــت بــن الــدول األكــر شــًحا للميــاه يف 

العــامل. ومــن املتوقــع أن تصبــح نــدرة امليــاه فيهــا عاليــة جــًدا بحلــول العــام 

2040، متاًمــا كــام هــو الحــال يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى، والتي 

ــاه  ــا مامثلــة. وتتجــاوز تكلفــة توفــر املي مــن املتوقــع أيًضــا أن تشــهد أوضاًع

ــار  ــاه املالحــة 0.37 ملي ــة املي ــن خــالل محطــات تحلي ــت م ــة يف الكوي العذب

ــاس إىل معــدل االســتهالك الحــايل، مــن املتوقــع  ــي ســنوًيا. وبالقي ــار كويت دين

ــة بحلــول  ــرادات الكويــت النفطي ــاه املالحــة إي ــة املي أن تتجــاوز تكلفــة تحلي

العــام 12050. ويتــم اســتخراج امليــاه الجوفيــة يف الكويــت مبعــدل يزيــد بإثنــي 

عــرش ضعًفــا عــن معــدل التعويــض عنهــا، مــا يــؤدي إىل تراجــع نوعيــة امليــاه 

ــاه يف  ــاميل املي ــن إج ــوايل 54% م ــتخدم ح ــرة. ويس ــحيحة املتوف ــة الش العذب

الكويــت ألغــراض الزراعــة واألنشــطة ذات العالقــة، بينــام تســتهلك البلديــات 

ــوايل. والصناعــات 44% و2% عــى الت

تعرفة الكهرباء والماء

ــع  ــاج وتوزي ــؤولية إنت ــا مس ــة وحده ــاء الكويتي ــاء وامل ــوىل وزارة الكهرب وتت

ــاه املالحــة يف  ــة املي ــر. وتشــتمل جميــع محطــات تحلي ــل الفوات املــاء وتحصي

الكويــت عــى محطــات ملحقــة بهــا لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة. وقــد قــررت 

ــي  ــة، والت ــارات االســتثامرية والتجاري ــات للعق ــل التعرف ــوزارة مؤخــرًا تعدي ال

اســتمرت عــى مــا هــي عليــه دون أي تغيــر عنــد مســتويات أقــل بكثــر مــن 

ــل  ــر تعدي ــن. وكان آخ ــن الزم ــة م ــرتة طويل ــدى ف ــى م ــي ع ــط العامل املتوس

ــوم  ــاء الي ــر الكهرب ــم توف ــام 1966، ويت ــت يف الع ــاء يف الكوي ــعار الكهرب ألس

بأقــل مــن 5% مــن تكلفــة اإلنتــاج، أي بســعر 2 فلــس كويتــي للكيلــوواط، يف 

ــوواط2. ــا للكيل ــا كويتًي ــاج 41.4 فلًس ــة إنت ــل تكلف مقاب

ــادة  ــى زي ــوا ع ــوم، وعمل ــد الدع ــكلة تزاي ــات مش ــاع السياس ــد أدرك صن ولق

ســعر الديــزل. وبــدًءا مــن العــام 2015، تــم رفــع ســعر الســوق إىل 170 فلًســا 

ــادت  ــة ع ــرت. إال أن الحكوم ــكل لي ــا ل ــا كويتًي ــن 55 فلًس ــرت م ــكل لي ــا ل كويتًي

وســحبت هــذا القــرار وقامــت بخفــض األســعار إىل 55 فلًســا كويتًيــا لــكل ليــرت 

نتيجــة للضغــوط السياســية.

ــت  ــي قام ــي الت ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــارات األوىل ب ــت اإلم وكان

ــا  ــي، إال أنه ــط العامل ــن املتوس ــل م ــا أق ــم أنه ــود، ورغ ــعار الوق ــادة أس بزي

تعتــرب األعــى يف املنطقــة حتــى اآلن. كــام قامــت اإلمــارات بخفــض االلدعــم 

عــى أســعار البنزيــن اعتبــارًا مــن 1 أغســطس 2015، يف خطــوة إيجابيــة 

نحــو تنفيــذ اإلصالحــات املاليــة. وقــد تبعتهــا اململكــة العربيــة الســعودية يف 

ــًة  خفــض الدعــوم، وإن كانــت اإلصالحــات فيهــا تشــمل قاعــدة أعــرض مقارن

ــة الســعودية  ــة العربي ــخ 29 ديســمرب 2015، قامــت اململك ــارات. وبتاري باإلم

ــار  ــاص إىل 0.07 دين ــن الرص ــايل م ــة الخ ــى نوعي ــن األع ــعر البنزي ــادة س بزي

كويتــي )0.90 ريــال ســعودي( لــكل ليــرت مــن 0.05 دينــار كويتــي )0.60 ريــال 

ســعودي( لــكل ليــرت، أي بزيــادة بنســبة 50%. ويف املقابــل، جــرت زيــادة ســعر 

ــكل  ــعودي( ل ــال س ــي )0.75 ري ــار كويت ــة إىل 0.06 دين ــل نوعي ــن األق البنزي

ليــرت مــن 0.04 دينــار كويتــي )0.45 ريــال ســعودي( لــكل ليــرت. وفيــام يتعلــق 

ــاعة  ــوواط س ــن 4000 كيل ــا ب ــرتاوح م ــي ت ــاء الت ــتهالك الكهرب ــة اس برشيح

و6000 كيلــوواط ســاعة، تــم رفــع أســعار الكهربــاء مــن 0.12 ريــال ســعودي 

للكيلــوواط ســاعة إىل 0.20 ريــال ســعودي للكيلــوواط ســاعة، وللرشيحــة التــي 

تزيــد عــن 6000 كيلــوواط ســاعة إىل 0.30 ريــال ســعودي. ومــن جهــة أخــرى، 

ــاء بحســب االســتهالك. ــادة تعرفــة املــاء والكهرب قــررت أبوظبــي زي

الكهرباء، تعرفة 

بالمقترحة مقارنًة  الحالية 

5 فلوس / كيلو الواط الواط / كيلو  فلسان 
ثابت  : ثابتالشريحة   : الشريحة 

المقترحة ليًا حا

االستثمارية العقارات 
املصدر: الجريدة الرسمية

1 معهد الكويت لألبحاث العلمية

2 صندوق النقد الدويل، 2015
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التجارية و  االستثمارية  العقارات 

ليًا المقترحةحا

الغالون0.8 فلس / الغالون  / فلسان 
ثابت  : ثابتالشريحة   : الشريحة 

بالمقترحة مقارنًة  الحالية  الماء،  تعرفة 

املصدر: الكويت اليوم (الجريدة الرسمية)

وقامــت جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي إمــا بزيــادة أو اقــرتاح زيــادة 

تعرفــة الكهربــاء خــالل الســنة املاضيــة للتخفيــف مــن الضغــوط الحاليــة عــى 

ميزانيــات حكوماتهــا. وكانــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة الدولــة الســباقة إىل 

تنفيــذ اإلصالحــات، وقامــت بزيــادة أســعار الكهربــاء باعتــامد تعرفــات جديــدة 

هــي األعــى يف منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

ومل تجــد البحريــن وســلطنة عــامن، وهــام دولتــان خليجيتــان محدودتــا 

ــعار  ــادة أس ــا وزي ــي تقدمه ــوم الت ــض الدع ــوى خف ــل س ــارات، أي بدي الخي

الكهربــاء بحــوايل 300% للقطاعــن الســكني والصناعــي.

وإىل جانــب ذلــك، قامــت اململكــة العربيــة الســعودية أيًضــا بتعديــل األســعار 

نتيجــة للضغــوط الكبــرة التــي تشــكلها الدعــم الكهربــاء عــى ميزانيتهــا. وأدت 

ــار  ــن 0.65 دين ــن م ــى املقيم ــف ع ــاع املصاري ــا إىل ارتف ــة فيه ــادة التعرف زي

كويتــي )8 ريــال ســعودي( يف الشــهر إىل 8.15 دينــار كويتــي )100 ريــال 

ــة الســعودية  ــة العربي ــا يف اململك ــر أيًض ــر بالذك ســعودي( يف الشــهر. والجدي

أن الزيــادة يف التعرفــة كانــت أقــل لرشائــح االســتهالك األدىن، وترتفــع تدريجًيــا 

ــذا إىل  ــة ه ــت التعرف ــؤدي تثبي ــن أن ي ــتهالك. وميك ــم االس ــع حج ــام ارتف كل

خفــض الهــدر يف اســتهالك الكهربــاء يف املــدى الطويــل. وتعتــرب زيــادة التعرفــة 

ــن  ــاًل، م ــل دخ ــتهالًكا / األق ــتهلكن األدىن اس ــح املس ــى رشائ ــر ع ــي ال تؤث الت

الجوانــب اإليجابيــة الرئيســية لتثبيــت التعرفــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 

مــع أن الزيــادة تعتــرب كبــرة للتعويــض بالتناســب مــع الزيــادة يف االســتهالك.

ومــن جهــة أخــرى، قــررت الكويــت زيــادة تعرفــة الكهربــاء بنســبة 150% يف 

املتوســط عــى العقــارات االســتثامرية. ومــن املتوقــع أن يبــدأ العمــل بالتعرفــة 

الجديــدة بحلــول شــهر أغســطس )شــهر مايــو للقطــاع التجــاري( 2017. وبعــد 

ــاق 19  ــتثامرية إنف ــارات االس ــى مســتأجري العق ــن أن يتوجــب ع ــك، ميك ذل

دينــار كويتــي عــى مصاريــف املــاء والكهربــاء مقارنــة مبتوســط 5 – 7.5 دينــار 

كويتــي يف الشــهر كــام كان الحــال يف الســابق. ويــأيت هــذا القــرار كخطــوة أوىل 

ــة وخفــض  ــا غــر النفطي ــادة إيراداته ــة باتجــاه زي تتخذهــا الحكومــة الكويتي

إعاناتهــا.

ــا  ــا كويتًي ــة 5 و3 فلًس ــي لتعرف ــاري والصناع ــان التج ــع القطاع ــوف يخض وس

للكيلــوواط ســاعة عــى التــوايل مقارنــًة بالســعر الحــايل البالــغ 2 فلــس 

للكيلــوواط ســاعة. ومــن املتوقــع أن يؤثــر هــذا عــى تكاليــف تشــغيل املصانــع 

والــرشكات، وبالتــايل تقليــص هوامــش األربــاح يف ظــل املنــاخ االقتصــادي 

ــا. ــهده حالًي ــذي تش ــب ال الصع

تأثيرات زيادة التعرفة على االقتصاد 
الكلي

ــات  ــش احتياطي ــدالت هوام ــى مع ــام 2006 بأع ــل الع ــت قب ــزت الكوي ومتي

توليــد الكهربــاء يف منطقــة الخليــج. غــر أنهــا تواجــه اليــوم نقًصــا مســتمرًا يف 

الكهربــاء، وتشــهد انقطاًعــا أو زيــادة يف الحمــل الكهربــايئ بشــكل متكــرر كل 

صيــف، مــع ارتفــاع الطلــب عــى الكهربــاء مبعــدل مركــب بلــغ أكــر مــن %4 

منــذ العــام 2006. ويف ضــوء التوقعــات بنمــو الطلــب، أصبحــت الحاجــة ماســة 

ــة إىل  ــد اضطــر الدول ــث أن االســتهالك ق إىل خفــض االســتهالك والدعــوم، حي

اســتراد الغــاز الطبيعــي واالعتــامد عــى زيــت الوقــود الثقيــل والنفــط الخــام 

ــرادات  ــتهالك إي ــوم يف اس ــتمر الدع ــام تس ــاء، بين ــن الكهرب ــد م ــد املزي لتولي

الدولــة.
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وتدفــع الحكومــة الكويتيــة حــوايل 2.84 مليــار دينــار كويتــي ســنوًيا كإعانــات 

إلنتــاج الكهربــاء واملــاء. ويف ظــل األوضــاع الحاليــة، ميكــن أن ينمــو االســتهالك 

ــع  ــن أن يرتف ــام ميك ــام 2035، بين ــول الع ــاف بحل ــة أضع ــدل ثالث املحــيل مبع

حجــم الدعــوم ليصــل إىل 7.64 مليــار دينــار كويتــي3.

ويــأيت ارتفــاع رســوم الكهربــاء واملــاء كجــزء مــن برنامــج ترعــاه الدولــة، يهــدف 

إىل خفــض االســتهالك وزيــادة اإليــرادات غــر النفطيــة ويشــتمل عــى العمــل 

عــى تقليــص الدعــوم. كــام يهــدف القانــون أيًضــا إىل خفــض االســتهالك مبعــدل 

ــدة  ــة الواف ــى العامل ــر ع ــوم تقت ــادة يف الرس ــث إن الزي ــن حي 30%، ولك

واملبــاين التجاريــة، والتــي متثــل مجتمعــًة 30% فقــط مــن إجــاميل االســتهالك، 

ميكــن بالتــايل أن يتضــاءل التأثــر العــام للزيــادة يف الرســوم. ويبلــغ اســتهالك 

ــادًة  ــا ع ــاء ويقطنه ــن الكهرب ــن 40% م ــر م الوحــدات الســكنية الخاصــة أك

مواطنــون كويتيــون.

وإىل جانــب ذلــك، ميكــن أن تقــوم املبــاين التجاريــة والعاملــة الوافــدة منخفضة 

ومتوســطة الدخــل بتقليــص اســتهالكها للكهربــاء ملواجهــة الزيــادة يف األســعار، 

ــاء،  ــرون للكهرب ــتخدمون اآلخ ــون واملس ــون الكويتي ــيواصل املواطن ــن س ولك

كاملنشــآت الصناعيــة والحكوميــة والزراعيــة، اســتخدامهم غــر املحــدود لهــذا 

املــورد. ولذلــك، ال تــزال فاعليــة هــذا الربنامــج غــر واضحــة حتــى اآلن، حيــث 

ميكــن أن يحتــاج إىل إجــراء بعــض التغيــرات إذا متســكت الحكومــة بالتزامهــا 

بتحقيــق أهدافهــا.

وبشــكل عــام، مــن املتوقــع أن تــؤدي تدابــر تعديــل تعرفــة الكهربــاء واملــاء 

إىل تحقيــق وفــورات تقــدر بحــوايل 1.1% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل بحلــول 

العــام 42021.

التأثير على التضخم

وتتمثــل أوزان عنــارص مــؤرش أســعار املســتهلكن يف األســعار وحجم االســتهالك. 

وعــى الرغــم مــن ارتفــاع اســتهالك الفــرد، إال أن أســعار املــاء والكهربــاء 

ــن  ــوم تســهم يف خفــض وزن هذي ــا بســبب الدع ــت حالًي املنخفضــة يف الكوي

العنريــن يف مــؤرش أســعار املســتهلكن يف الكويــت، حيــث يبلــغ وزنهــام يف 

ــوايل. ــى الت ــت الحــارض 0.81% و0.35% ع الوق

جدول: أوزان املاء والكهرباء يف مؤرش أسعار املستهلكني

الفئة
الوزن يف مؤرش أسعار املستهلكني 

العام

السكن

26.1%اإليجار الفعيل

0.81%املاء

الكهرباء والغاز وأنواع الوقود 

األخرى
%0.53

0.35%- الكهرباء

0.12%- الغاز

0.05%- أنواع وقود أخرى
املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء

ونظــرا لتــدين مرونــة بعــض املنتجــات مثــل الكهربــاء واملــاء، فإننــا نتوقــع أن 

يبقــى منــط االســتهالك عــى مــا هــو عليــه، عــى األقــل عــى املــدى القصــر. 

وســوف يكــون أي تغيــر يف ســلوك املســتهلكن، نتيجــة لزيــادة التعرفــة بنســبة 

٪10 عــى هــذه املنتجــات منخفضــة املرونــة، ضئيــل للغايــة. غــر أن إحــداث 

صدمــات بزيــادة األســعار، مــع زيــادة التعرفــة بنســبة 150%، ميكــن أن يــؤدي 

ــع  ــاء لجمي ــادة تعرفــة الكهرب ــؤدي زي إىل ترشــيد االســتهالك. كــام ميكــن أن ت

املســتهلكن بنســبة ثابتــة تعــادل 150% إىل زيــادة مــؤرش أســعار املســتهلكن 

مبعــدل 52 نقطــة أســاس )0.35% × 150%(. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن زيــادة 

ــؤدي إىل  ــن أن ت ــن املســتهلكن ميك ــاء بنســبة 150% عــى 30% م ــة امل تعرف

زيــادة مــؤرش أســعار املســتهلكن مبعــدل 36 نقطــة أســاس )%0.81 × %150 × 

0.3(. ومــن أجــل تقليــل التأثــر التضخمــي إىل أدىن مــا ميكــن، ينصــح بتطبيــق 

زيــادات التعرفــة بشــكل مرحــيل.

ــا أكــرب يف مــؤرش أســعار املســتهلكن  ومــن جهــة أخــرى، متثــل اإليجــارات وزًن

يبلــغ نســبة 26.1%. ويــؤدي أي تغيــر أو زيــادة يف أســعار اإليجــارات، وعــى 

األخــص مــن خــالل تحميــل زيــادة التعرفــة، إىل تأثــر أكــرب عــى مــؤرش أســعار 

ــبة 5% إىل  ــارات بنس ــادة اإليج ــؤدي زي ــال، ت ــبيل املث ــى س ــتهلكن. فع املس

ــادة مــؤرش أســعار املســتهلكن مبعــدل 130 نقطــة أســاس. زي
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هل تؤدي زيادة التعرفة إلى تحفيز نمو 
فكرة المباني الخضراء؟

ويشــر مصطلــح املبــاين الخــراء إىل تشــييد املبــاين باســتخدام أســاليب البنــاء 

ــة  ــوارد طيل ــتغالل امل ــى الس ــاءة ع ــق كف ــي تحق ــة، والت ــع البيئ ــة م املتوافق

الــدورة الحياتيــة للمبنــى، بــدًءا مــن اختيــار املوقــع، ومــرورًا مبراحــل التصميــم 

والبنــاء والتشــغيل والصيانــة والتجديــد واإلزالــة5. وهنــاك جانــب آخــر 

للنقــاش، هــو مــا إذا كان تطبيــق هــذه التعرفــات الجديــدة ميكــن أن يــؤدي إىل 

زيــادة كافيــة يف التكلفــة عــى متعهــدي البنــاء مبــا يدفعهــم إىل اختيــار إنشــاء 

ــوم  ــى مفه ــز ع ــرًا بالرتكي ــت مؤخ ــة الكوي ــدأت دول ــد ب ــراء. وق ــاين الخ املب

ــراء يف  ــاين الخ ــات املب ــن مواصف ــاعد تضم ــن أن يس ــراء. وميك ــاين الخ املب

قطــاع البنــاء عــى تحقيــق أهــداف االســتدامة يف الكويــت. وتظهــر التجــارب 

العامليــة أن املبــاين الخــراء تنشــأ يف الغالــب نتيجــة لقوانــن ولوائــح تصدرهــا 

ــادات  ــل زي ــاالت تحمي ــم الح ــون يف معظ ــالك يحاول ــر أن امُل ــات. غ الحكوم

التعرفــة عــى املســتأجرين، بــدالً مــن تعديــل املبــاين الحاليــة لاللتــزام مبعايــر 

املبــاين الخــراء. ولــن تــؤدي زيــادة التعرفــة، عــى األخــص باملســتوى الحــايل يف 

دولــة الكويــت، إىل الضغــط عــى امُلــالك لتحويــل مبانيهــم إىل مبــاٍن خــراء أو 

حتــى للتفكــر يف تحويلهــا إىل مبــاٍن خــراء، وذلــك بســبب التكاليــف املرتفعــة 

ــايل، ال  ــيناريو الح ــل الس ــات. ويف ظ ــذه املواصف ــة له ــاين املطابق ــييد املب لتش

ميكــن أن تــأيت االســتثامرات يف تقنيــات املبــاين الخــراء واالبتــكارات املســتدامة 

ســوى مــن خــالل تقديــم الحكومــة لحوافــز تشــجع عــى إنشــاء مبــاٍن مطابقــة 

لهــذه املواصفــات.

تأثير زيادة التعرفة على العوائد الجارية 
من اإليجارات

العقارات التجارية	 

ولتقييــم تأثــر زيــادة التعرفــة عــى الدخــل مــن إيجــارات العقــارات التجاريــة، 

ــغ  ــة األوىل A ومركــز تســوق«، يبل ــم دراســة »مبنــى مكاتــب مصنــف بالفئ ت

ــغ  ــام يبل ــده الصــايف 6.12%، بين ــده اإلجــاميل 7.21% ومعــدل عائ معــدل عائ

ــنوي  ــتهالكه الس ــي، واس ــار كويت ــون دين ــغييل 3.295 ملي ــه التش ــايف دخل ص

للكهربــاء واملــاء 60000 دينــار كويتــي. وبعــد تطبيــق الزيــادة يف التعرفــة، مــن 

املتوقــع أن يرتفــع اســتهالك الكهربــاء واملــاء إىل 150000 دينــار كويتــي. ووفًقــا 

للحســابات املبينــة أدنــاه، نســتنتج أن التعرفــة املعدلــة تــؤدي إىل خفــض صــايف 

العائــد عــى العقــارات التجاريــة مبعــدل 17 نقطــة أســاس.

العقارات التجارية )مكاتب + مركز تسوق(

7.21%العائد اإلجاميل الحايل

6.12%صايف العائد الحايل

3295668صايف الدخل التشغييل )دينار كويتي(

3882642إجاميل الدخل )دينار كويتي(

53850784قيمة العقار )دينار كويتي(

586974إجاميل املصاريف قبل تعديل التعرفة )دينار كويتي(

44400مروفات الكهرباء السنوية )دينار كويتي(

15600مروفات املاء السنوية )دينار كويتي(

150000مروفات الكهرباء واملاء املعدلة )دينار كويتي(

676974املروفات املعدلة بعد تعديل التعرفة )دينار كويتي(

3205668صايف الدخل املعدل )دينار كويتي(

5.95%صايف العائد املعدل للعقار 
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

العقارات االستثامرية	 

العقــارات  إيجــارات  مــن  الدخــل  عــى  التعرفــة  زيــادة  تأثــر  ولتقييــم 

االســتثامرية، تــم دراســة »مجمــع ســكني فخــم«، يبلــغ معــدل عائــده اإلجــاميل 

ــه التشــغييل  ــغ صــايف دخل ــام يبل ــده الصــايف 5.59%، بين 6.22% ومعــدل عائ

ــاء 10572  ــاء وامل ــي ســنوًيا، واســتهالكه الســنوي للكهرب ــار كويت 787941 دين

دينــار كويتــي. ويف حالــة تعديــل التعرفــة، تصبــح مصاريــف اســتهالك الكهربــاء 

واملــاء 26430 دينــار كويتــي. وبذلــك، فــإن املصاريــف األعــى تــؤدي إىل خفــض 

صــايف العائــد عــى العقــار مبعــدل 11 نقطــة أســاس، كــام يظهــر يف الجــدول 

التــايل.

العقارات االستثامرية )مجمع سكني فخم(

6.22%العائد اإلجاميل 

5.59%صايف العائد 

787941صايف الدخل التشغييل )دينار كويتي(

876743إجاميل الدخل )دينار كويتي(

14095546قيمة العقار )دينار كويتي(

88802إجاميل املصاريف قبل تعديل التعرفة )دينار كويتي(

7620مروفات الكهرباء السنوية )دينار كويتي(

2952مروفات املاء السنوية )دينار كويتي(

26430مروفات الكهرباء واملاء املعدلة )دينار كويتي(

104660املروفات املعدلة بعد تعديل التعرفة )دينار كويتي(

772083صايف الدخل املعدل )دينار كويتي(

5.48%صايف العائد املعدل للعقار 
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

5 الهيئة األمريكية لحامية البيئة
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إدارة اإلنفاق من خالل تحسني الكفاءة	 

وإىل جانــب اإلصالحــات التــي تهــدف إىل التخفيــف مــن أعبــاء الدعــوم، ينبغــي 

عــى دولــة الكويــت الرتكيــز أيًضــا عــى تحســن كفــاءة إنفاقهــا للحصــول عــى 

أقــى قيمــة مــن كل وحــدة إنفــاق رأســاميل. وعــى ســبيل املثــال، تســتطيع 

الكويــت توفــر مــا يقــرب مــن 1.6 مليــار دينــار كويتــي أو 5.2% مــن الناتــج 

املحــيل اإلجــاميل مــن خــالل تطبيــق تدابــر تــؤدي إىل زيــادة كفــاءة اإلنفــاق 

ــاميل،  ــاق الرأس ــاءة اإلنف ــن كف ــة إىل تحس ــبة 10%. وباإلضاف ــاميل بنس الرأس

يتوجــب عــى الكويــت أن تبــدأ بتنفيــذ برامــج تضمــن فعاليــة مراجعــة 

االســتهالك وإدارتــه واإلرشاف عليــه، ورفــع معايــر كفــاءة اســتهالك الطاقــة يف 

القطاعــن الخــاص والعــام.

وبالنظــر ألســعار املــاء والكهربــاء املنخفضــة الســائدة يف الســوق حالًيــا، ليــس 

ــك،  ــاك أي حافــز يذكــر لتشــجيع األشــخاص عــى ترشــيد االســتهالك. ولذل هن

ــة،  ــتهالك املتدني ــاءة االس ــر كف ــة ذات معاي ــزة املنزلي ــتبدال األجه ــم اس ال يت

وتبقــى أجهــزة تكييــف الهــواء عاملــة حتــى خــالل غيــاب األشــخاص يف إجــازة. 

ولهــذا، تصبــح املبــادرات الهادفــة إىل حــث األشــخاص عــى ترشــيد االســتهالك 

ــو  ــاء، وه ــتهالك الكهرب ــاءة اس ــر كف ــن معاي ــر تحس ــام يؤث ــة. ك ــر أهمي أك

أحــد أدىن املعــدالت يف العــامل، عــى االقتصــاد الوطنــي بثــالث طــرق – خفــض 

اســتهالك الطاقــة إىل مســتوى إنتــاج معــن )أثــر اإلحــالل(، وخفــض اســتهالك 

الطاقــة املحــيل الناتــج عــن تحســن كفــاءة اســتهالك الطاقــة ميكــن أن يــؤدي 

إىل زيــادة الصــادرات النفطيــة )أثــر الدخــل النفطــي(، والتكاليــف التــي يتــم 

توفرهــا ميكــن إعــادة تدويرهــا مــن جديــد يف االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل 

ــر إعــادة التدويــر(. ــادة اإلنفــاق الحكومــي واالســتثامرات )أث زي

وباإلضافــة إىل ذلــك، مــن املقــرر أن تســتثني زيــادة التعرفــة املقرتحــة املنــازل 

ــات  ــري تعرف ــن. وت ــن الكويتي ــاء املواطن ــا إعف ــي فعلًي ــام يعن ــة، م الخاص

ــتثامرية  ــة واالس ــارات التجاري ــى العق ــة ع ــة / املحدث ــاء املعدل ــاء وامل الكهرب

واملنشــآت الصناعيــة. والجديــر بالذكــر أن االحتياجــات االســتهالكية لغــر 

ــة  ــرب طفيف ــارات االســتثامرية، تعت ــة العق ــغلون غالبي ــن يش ــن الذي الكويتي

ــن يشــكلون نســبة االســتهالك األكــرب  ــن الذي ــن الكويتي ــة مــع املواطن باملقارن

ــعار  ــم بأس ــاء له ــاء وامل ــر الكهرب ــتمرار توف ــكل اس ــن أن يش ــاء. وميك للكهرب

منخفضــة عائًقــا أمــام تنفيــذ أي تغيــر شــامل يف اســتهالك واســتخدام الكهربــاء 

واملــاء. ويف مثــل هــذه األوضــاع، ال بــد للحكومــة مــن تطبيــق تدابــر كفــاءة 

ــا عــى اعتــامد معايــر كفــاءة  اســتهالك بإصــدار أنظمــة ولوائــح تشــجع فعلًي

ــاين. ــزة واملب االســتهالك لألجه
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اإلطار المؤسسي
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ــاء  ــد الكهرب ــإدارة توري ــة ب ــة مركزي ــوم مؤسس ــت، تق ــة الكوي ويف دول

واملــاء وهــي وزارة الكهربــاء واملــاء. ويــرشف املجلــس األعــى للبــرتول 

ووزارة النفــط عــى استكشــاف وإنتــاج وتصديــر املــوارد النفطيــة 

الوطنيــة. وتختلــف هيكليــة ســوق خدمــات املرافــق العامــة عــن 

هيكليــة ســوق النفــط والغــاز، وتنــدرج ضمــن صالحيــات وزارة الكهرباء 

ــت. ــة الكوي ــاء يف دول وامل

جدول: املؤسسات يف الكويت

الدور / املسؤوليةالفئةاسم املؤسسة

وزارة الكهرباء واملاء
وزارات وهيئات 

حكومية

الرقابة واإلرشاف عى 

إنتاج وتوزيع الكهرباء 

واملاء

بلدية الكويت / 

املجلس البلدي

مؤسسات 

وهيئات حكومية

وضع السياسات 

الخاصة بأعامل 

وجوانب النشاط البلدي 

والعمراين والبيئي

الهيئة العامة للبيئة
مؤسسات 

وهيئات حكومية

وضع معاير جودة 

البيئة وحامية املوارد

مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي

معهد الكويت لألبحاث 

العلمية

مؤسسات 

حكومية مستقلة

دعم تطور وتقدم 

العلوم والتقنية يف 

الدولة

املصدر: دراسات وأبحاث مارمور

ــري  ــط، يج ــعار النف ــاض أس ــة النخف ــة نتيج ــاع الطاق ــور قط ــع تط وم

وضــع اســرتاتيجيات وسياســات لتســهيل وزيــادة مشــاركة القطــاع 

ــت أول محطــة مســتقلة  ــال، أنشــأت الكوي الخــاص. وعــى ســبيل املث

ــزور الشــاملية باملشــاركة  ــام 2010 يف ال ــاء يف الع ــاء والكهرب ــاج امل إلنت

مــع إحــدى رشكات القطــاع الخــاص بهــدف زيــادة قدرتهــا عــى توليــد 

ــاص  ــاع الخ ــاركة القط ــجيع مش ــى تش ــل ع ــري العم ــاء. ويج الكهرب

ــرص  ــة ف ــم مناقش ــام تت ــرًا. ك ــا مؤخ ــدأ تنفيذه ــر ب ــاريع تطوي يف مش

ــاء. ــاء وامل ــام والخــاص يف مشــاريع الكهرب ــن القطاعــن الع ــة ب الرشاك

وتخضــع أســعار الكهربــاء واملــاء لرقابــة وزارة الكهربــاء واملــاء، ومل يتــم 

تغيرهــا يف الكويــت منــذ ســتينات القــرن العرشيــن. وقــد أدت وفــرة 

ــوزارات عــى انخفــاض األســعار كوســيلة  ــاء ال ــة إىل إبق املــوارد النفطي

التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة. إال أن زيــادة  لتحقيــق أهــداف 

ــاء  ــات الكهرب ــة املحافظــة عــى تعرف ــاع تكلف االســتهالك أدت إىل ارتف

ــوم  ــهدت دع ــايل، ش ــة. وبالت ــتوياتها الحاليــة املتدني ــد مس ــاء عن وامل

الكهربــاء واملــاء ارتفاًعــا كبــرًا. وباإلضافــة إىل ذلــك، أدت التعرفــة 

ــزارع  ــة، كم ــة بديل ــول طاق ــر حل ــز لتطوي ــاليش الحواف املنخفضــة إىل ت

الطاقــة الشمســية / الريحيــة. وال توجــد يف الكويــت إجــراءات ملراجعــة 

ــة. ــزة الكهربائي ــاءة األجه ــر كف ــة ومعاي ــتهالك الطاق اس

وصــدر مؤخــرًا يف الكويــت قانــون للبنــاء بعــد تشــكبل اللجنــة الوطنيــة 

ــن  ــدرة املهني ــطس 2010. إال أن ن ــت يف أغس ــاء يف الكوي ــة البن ألنظم

املتخصصــن والعاملــة املاهــرة الحاصلــة عــى خــربة يف الســوق املحليــة، 

وقلــة الوعــي والدرايــة مبعايــر البنــاء املســتدامة، وغيــاب الحوافــز، قــد 

ــاين  ــر املب ــدم يف تطوي ــق أي تق ــة دون تحقي ــا إىل الحيلول أدت جميعه

ــع  ــيق م ــت بالتنس ــة الكوي ــس بلدي ــل مجل ــن أن يعم ــراء. وميك الخ

ــع  ــا يتناســب م ــاء مب ــة البن ــة عــى تحســن أنظم ــة للبيئ ــة العام الهيئ

ــاين املســتدامة. ــر املعايــر للمب تطوي

ويف هــذا الصــدد، ميكــن أن تســهم مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي 

ــع  ــة بإجــراء دراســات حــول مواضي ــت لألبحــاث العلمي ــد الكوي ومعه

مختلفــة تشــمل اســتحداث معايــر كفــاءة اســتهالك يف الكويــت، 

ــع. ــن املواضي ــك م ــر ذل ــتدامة، وغ ــاين املس ــة للمب ــر فعال ومعاي

ــرب يف  ــادة األك ــرتاح الزي ــم اق ــد ت ــه ق ــث إن ــك، وحي ــة إىل ذل وباإلضاف

ــاين  ــات واملب ــى املؤسس ــب ع ــي، يتوج ــاع الحكوم ــى القط ــة ع التعرف

الحكوميــة أن تتــوىل زمــام الريــادة يف اســتحداث تدابــر لكفــاءة 

ــاالً  ــك مث ــون بذل ــتهالك، لتك ــيد االس ــاء وترش ــاء وامل ــتهالك الكهرب اس

ــا. ــي عموًم ــاد الوطن ــه يف االقتص ــذى ب يحت
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املباين التجارية

ــا  ــتخدمة حالًي ــاؤها واملس ــبق إنش ــي س ــة الت ــاين التجاري ــتمل املب وتش

ــتهالك  ــيد اس ــى ترش ــاعدة ع ــأنها املس ــن ش ــة م ــارات قليل ــى خي ع

الطاقــة، حيــث أن تغيــر املبــاين مبــا يتوافــق مــع طــرق البنــاء الحديثــة 

ــادة  ــدم وإع ــف رأســاملية ضخمــة ناتجــة عــن اله ينطــوي عــى تكالي

ــاء. البن

 

وتســتهلك أجهــزة تكييــف الهــواء، يف املبــاين غــر الخــراء، حــوايل %60 

إىل 80% مــن الكهربــاء املســتهلكة يف املبــاين  التجاريــة2. وقــد تــم تنفيذ 

ــب  ــاء يف املكات ــتهالك الكهرب ــيد اس ــات لرتش ــة ودراس ــاريع تجريبي مش

تركــزت عــى تقليــص عــدد ســاعات اســتخدام أجهــزة تكييــف الهــواء. 

وبالنظــر للمنــاخ الحــار والجــاف يف الكويــت، مــن املســتحيل التقليــل 

مــن ســاعات االســتهالك خــالل أشــهر الصيــف. وقــد تــم بــذل الجهــود 

التجــارب العتــامد دورة ترشــيد لالســتهالك أدت إىل خفــض  أثنــاء 

ســاعات تشــغيل أجهــزة التكييــف يف أشــهر الشــتاء واســتخدام وحــدات 

التحكــم بدرجــة الحــرارة خــالل فــرتات شــغور املكاتــب. وقــد أســهمت 

هــذه التدابــر يف خفــض االســتهالك مبعــدل 26%3.  وفيــام يــيل عــرض 

للتدابــر التــي ميكــن تنفيذهــا يف املبــاين الحاليــة.

نظم إدارة االستجابة للطلب

بــدأ اســتخدام نظــم إدارة االســتجابة للطلــب للمــرة األوىل يف الواليــات 

املتحــدة بعــد أزمــة الطاقــة يف العــام 1973، وقــد تطــورت مــن حيــث 

ــوم  ــا للمفه ــب وفًق ــا. وتســتخدم نظــم االســتجابة للطل ــة واملزاي التقني

القائــل بــأن »الالعبــن يف الســوق والحكومــة يســتطيعون خفــض الطلب 

عــى أي ســلعة مــن خــالل األنظمــة واللوائــح«. وتهــدف نظــم اإلدارة 

ــادة  ــد حصــول زي ــة الطلــب وإبــالغ املســتهلكن عن ــة إىل مراقب الحديث

ــاين  ــن نظــم إدارة املب ــأيت هــذه النظــم اآلن كجــزء م يف االســتهالك. وت

ــة يف  ــتهالك الطاق ــة اس ــا ملراقب ــارات برتكيبه ــو العق ــوم مالك ــي يق الت

العقــارات املختلفــة. ويشــتمل النظــام املركــزي عــى وحــدات للتحكــم 

بأجهــزة تكييــف الهــواء وأجهــزة ثرموســتات متصلــة باملبــاين املختلفــة 

ــم مراقبتهــا عــن  ــر العقــارات، والتــي تت ــك أو مدي التابعــة لنفــس املال

بعــد مــن خــالل نظــم التحكــم. وتعتــرب نظــم إدارة االســتجابة للطلــب 

ــرتات ذروة  ــاء ف ــاء أثن ــتهالك الكهرب ــم باس ــًدا يف التحك ــدة  تحدي مفي

ــة،  ــاث العلمي ــت لألبح ــد الكوي ــا معه ــة أجراه ــا لدراس ــب. ووفًق الطل

ــدل  ــاء مبع ــتهالك الكهرب ــض اس ــتطاعوا خف ــم اس ــون أنه ــد الباحث وج

ــب  ــن خــالل تركي ــة م ــاين الحكومي ــل ومبعــدل 20% يف املب 5% يف الفل

نظــم إدارة االســتجابة للطلــب. ولهــذا فــإن التشــديد عــى تركيــب نظــم 

1 املباين الخرضاء: تشري إىل اإلنشاءات املعامرية واستخدام عمليات تحافظ عىل البيئة وتحقق الكفاءة يف استهالك املوارد طيلة الدورة الحياتية للمبنى.

2 الدراسات األولية الجديدة، الفريق العقاري باملركز املايل الكويتي

3 معهد الكويت لألبحاث العلمية

ويشــمل مصطلــح كفــاءة اســتهالك الطاقــة تدابــرًا تــرتواح مــا بــن أنظمــة ولوائــح تــري عــى مواصفــات ومقاييــس املبــاين، وتطبيــق تدابــر لزيــادة 

نســبة الطاقــة املتجــددة عــى مســتوى الدولــة عموًمــا تــري عــى تصاميــم املبــاين وتحديــث األجهــزة يف العقــارات االســتثامرية وإعــادة تجهيــز 

املبــاين. كــام يشــمل أيًضــا تدابــرًا منهــا عــى ســبيل املثــال تقديــم الدعــوم وتطبيــق التعرفــات القامئــة عــى االســتهالك )أســعار أعــى بالتناســب مــع 

زيــادة االســتهالك(، مبــا يــؤدي إىل تغيــر األمنــاط الســلوكية وإجبــار املســتهلكن عــى االســتغالل األمثــل للمــوارد.

وبالنظــر إىل ســيناريو زيــادة التعرفــة، تــم الرتكيــز عــى تدابــر الكفــاءة التــي ميكــن للاملــك تنفيذهــا عــى مســتوى املبنــى ككل لخفــض اســتهالك 

الكهربــاء واملــاء يف املبنــى. وهنــاك عــدد قليــل مــن التدابــر الكبــرة الحجــم التــي يجــب عــى الحكومــة تنفيذهــا عــى مســتوى الدولــة ككل، ومنهــا 

عــى ســبيل املثــال مشــاريع محطــات تربيــد األحيــاء العمرانيــة، واالنتقــال إىل الطاقــة املتجــددة. كــام تشــمل التدابــر املحتملــة لرتشــيد اســتهالك 

الطاقــة إعــادة تجهيــز املبــاين القدميــة وتطبيــق معايــر إلنشــاء مبــاٍن خــراء يف املســتقبل كتدابــر محتملــة لرتشــيد الطاقــة عــى مســتوى املبــاين 

/ املجتمعــات. 

وليســت معظــم املبــاين يف الكويــت مبــاٍنٍ خــراء1، حيــث أن األنظمــة واللوائــح ال تقتــي ذلــك. كــام أن السياســات ال تشــتمل عــى تقديــم الحوافــز 

للــرشكات العقاريــة إلنشــاء مبــاٍن خــراء، ولذلــك ال نجــد الكثــر مــن املبــاين الخــراء يف الكويــت. وبنــاًء عــى ذلــك، يجــب اعتــامد تدابــر لتحســن 

كفــاءة اســتهالك الطاقــة يف املبــاين الحاليــة مبــا يــؤدي إىل وفــورات كبــرة يف اســتهالك الطاقــة.

التدابير المطلوبة على مستوى المبنى

الكهرباء
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ــى  ــاعد ع ــن أن يس ــة ميك ــاين التجاري ــب يف املب ــتجابة للطل إدارة االس

ــف  ــزة تكيي ــًدا خفــض اســتهالك أجه ــة، وتحدي ترشــيد اســتهالك الطاق

الهــواء والســخانات املــزودة بوحــدات تحكــم أوتوماتيكيــة وثرموســتات. 

ــة، ميكــن أن يســاعد تركيــب نظــم إدارة االســتجابة  ــاين التجاري ويف املب

للطلــب عــى خفــض اســتهالك الكهربــاء مبعــدل 15% عــى األقــل4.  

العقارات التجارية واالستثمارية

استبدال ملبات اإلنارة الساطعة بلمبات دايود 
LED سائل

ــة واالســتثامرية 10% إىل %20  ــارات التجاري ــارة يف العق وتســتهلك اإلن

مــن إجــاميل اســتهالك الكهربــاء. وتســتخدم معظــم املبــاين القامئــة حالًيا 

يف الكويــت إنــارة ســاطعة )60 واط(، حيــث أن ملبــات الدايــود الســائل 

ــط  ــة يف املتوس ــقة املؤلف ــوق. ويف الش ــبًيا يف الس ــدة نس ــزال جدي ال ت

ــع )عقــار اســتثامري(، يبلــغ  مــن 3 غــرف نــوم مبســاحة 100 مــرت مرب

اســتهالك الكهربــاء ألغــراض اإلنــارة  1.152 كيلــوواط ســاعة يف الشــهر 

ــاء  ــغ اســتهالك الكهرب ــع، أمــا يف القطــاع التجــاري، فيبل ــكل مــرت مرب ل

ألغــراض اإلنــارة 4.75 كيلــوواط ســاعة يف الشــهر لــكل مــرت مربــع. ويف 

حالــة اســتبدال ملبــات اإلنــارة الســاطعة بلمبــات دايــود ســائل 12 واط، 

ميكــن أن ينخفــض اســتهالك الكهربــاء يف املبــاين االســتثامرية والتجاريــة 

إىل 0.34 كيلــوواط ســاعة و0.95 كيلــوواط ســاعة يف الشــهر )لــكل مــرت 

ــا  ــوايل. وميكــن أيًض ــع( )خفــض االســتهالك مبعــدل %80( عــى الت مرب

ــة  ــارة ذكي ــب إن ــبة وتركي ــة املناس ــاء بالتهوئ ــتهالك الكهرب ــيد اس ترش

وإطفــاء األنــوار يف األماكــن التــي ال تحتــاج إىل إنــارة أو عندمــا تكــون 

اإلنــارة غــر رضوريــة.

تدابير إعادة التجهيز

ــن أن  ــي ميك ــائل الت ــن الوس ــلة م ــي سلس ــز ه ــادة التجهي ــرب إع وتعت

ــاين، وعــى األخــص  ــة يف املب ــاءة اســتهالك الطاق ــؤدي إىل تحســن كف ت

ــاين الخــراء. وميكــن أن  ــي ال تســتويف رشوط املب ــدم الت ــاين األق يف املب

يكــون هــدم املبــاين غــر املناســبة الحاليــة أو تعديهــا لتغيرهــا إىل مبــاٍن 

خــراء عمليــة باهظــة التكلفــة، أو ميكــن أن تكــون مســتحيلة يف بعــض 

ــت مبعــدالت  ــاين االســتثامرية والســكنية يف الكوي ــاز املب الحــاالت. ومتت

ــن  ــن 90% إىل 96%. وميكــن أن يكــون م ــا ب ــرتاوح م ــة ت إشــغال عالي

ــاء  ــذ نظــم بن ــن مســتأجريها لتنفي ــارات م الصعــب إخــالء هــذه العق

املبــاين الخــراء.

ــن  ــراري م ــادل الح ــض التب ــز إىل خف ــادة التجهي ــؤدي إع ــن أن ت وميك

البيئــة الخارجيــة إىل املبنــى، ومنهــا عــى ســبيل املثــال تركيــب زجــاج 

نوافــذ مــزدوج عــازل محتــٍو عــى غــاز األرجــون، وزراعــة النباتــات عــى 

ســطح املبنــى بالكامــل أو بوضــع أحــواض مزروعــات عليــه، واســتخدام 

الدهانــات املــربدة.

ــز برتكيــب زجــاج النوافــذ املــزدوج العــازل  ومــن خــالل إعــادة التجهي

املحتــوي عــى غــاز األرجــون ووضــع أحــواض املزروعــات عــى األســطح، 

ميكــن أن يتــم خفــض اســتهالك أجهــزة تكييــف الهــواء للكهربــاء 

مبعــدل يــرتاوح مــا بــن 20% إىل 30%5.  وميكــن أن يتــم وضــع أحــواض 

املزروعــات يف الكويــت بتكلفــة تــرتاوح مــا بــن 15 إىل 20 دينــار كويتــي 

لــكل مــرت مربــع، بينــام تبلــغ تكلفــة زراعــة الســطح بالكامــل مــا بــن 

25 إىل 30 دينــار كويتــي للمــرت املربــع. وميكــن أن تكــون أحــواض 

املزروعــات الخيــار املناســب للمبــاين نتيجــة التكلفــة األقــل. وهــذا أيًضــا 

يتيــح اســتخدام الســطح ألغــراض أخــرى.

 

ــزودج  ــاج م ــذ بزج ــادي للنواف ــزدوج الع ــاج امل ــتبدال الزج ــن اس وميك

ــل  ــاز األرجــون دون الحاجــة إىل إجــراء أي تعدي ــى غ ــٍو ع ــازل محت ع

يف إنشــاءات املبــاين. ويف العقــارات االســتثامرية العاديــة، تبلــغ تكلفــة 

ــة يف  ــون التكلف ــام تك ــع، بين ــرت املرب ــي للم ــار كويت ــتبدال 1 دين االس

املبــاين الزجاجيــة أعــى مبعــدل 4 دينــار كويتــي للمــرت املربــع مقارنــًة 

ــون  ــازات األرج ــر أن غ ــادي. غ ــزدوج الع ــذ امل ــاج النواف ــة زج بتكلف

ــات بعــد مــرور فــرتة ســنتن، مــا يجعــل  ــح معرضــة جــًدا للترب تصب

ــنتن. ــرور س ــد م ــة بع ــر فعال ــتبدال غ ــة االس عملي

ــاين  ــز املب ــادة تجهي ــد إلع ــب الســلبي الوحي ــر أن الجان ــر بالذك والجدي

التكلفــة  هــو  اإلنشــائية  الصعوبــات  إىل  باإلضافــة  حالًيــا  القامئــة 

الرأســاملية املطلوبــة. ففــي ديب تشــجع الحكومــة عــى إعــادة تجهيــز 

ــن أن  ــام ميك ــن. بين ــة للاملك ــروض مضمون ــم ق ــة بتقدي ــاين الحالي املب

تفكــر حكومــة الكويــت أيًضــا بتقديــم حوافــز وقــروض مضمونــة 

للاملكــن يف حالــة قيامهــم بإعــادة تجهيــز املبــاين لجعلهــا أكــر كفــاءة 

ــة. ــتهالك الطاق يف اس

العقارات االستثامرية

التربيد السلبي للمباين

ــة أخــرى تســتخدم لخفــض اســتهالك  ــد الســلبي طريق ويشــكل التربي

أجهــزة تكييــف الهــواء للطاقــة. وتــؤدي هــذه الطريقــة إىل منــع 

ــة  ــتهالك الطاق ــض اس ــايل خف ــاين، وبالت ــول إىل املب ــن الدخ ــرارة م الح

ــى  ــرة يف املبن ــة املتوف ــة الطبيعي ــتخدام الطاق ــد، أو اس ــراض التربي ألغ

ــلبي  ــد الس ــرق التربي ــن ط ــى. وم ــل املبن ــرارة داخ ــة الح ــض درج لخف

شــائعة االســتخدام طريقــة العــزل الحــراري، وطريقــة التربيــد الطبيعــي، 

ــة6. ــة الليلي ــة التهوئ وطريق

4 معهد الكويت لألبحاث العلمية

5 اإلدارة األمريكية لرتشيد الطاقة

6 طريقة لزيادة تهوية املبنى أثناء الليل لتربيد العنارص اإلنشائية للمبنى
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الماء
وال متلــك الكويــت أي مــوارد ميــاه جوفيــة تذكــر، وتتــم تلبيــة معظــم 

ــة  ــة كثيف ــي عملي ــر، وه ــاه البح ــة مي ــاه بتحلي ــن املي ــا م احتياجاته

ــاس  ــن املنظــور االقتصــادي بالقي ــر مســتدامة م ــة وغ اســتهالك الطاق

إىل التكلفــة املطلوبــة. وتتميــز الكويــت بأحــد أعــى معــدالت اســتخدام 

املــاء للفــرد يف اليــوم )500 ليــرت يف اليــوم للفــرد(، مــا يشــر إىل مــدى 

الحاجــة إىل ترشــيد اســتهالك هــذا املــورد الشــحيح.

العقارات االستثامرية

وتشــمل االســتخدامات الرئيســية للامء يف العقارات االســتثامرية أحواض 

ــا يف  ــض. أم ــيفون املراحي ــات، وس ــدش، والحنفي ــتحامم، ورؤوس ال االس

أحــواض االســتحامم، فمــن غــر املمكــن تحســن الكفــاءة باتخــاذ تدابــر 

ماديــة، بــل فقــط مــن خــالل تغيــر الســلوك، ومــن ذلــك عــى ســبيل 

ــال التخفيــف مــن االســتخدام. وميكــن أن يتــم تخفيــف اســتخدام  املث

امليــاه يف تركيبــات امليــاه مــن خــالل التقليــل مــن معــدل تدفــق املــاء. 

وميكــن أيًضــا أن يتــم اســتخدام روؤس دش مجهــزة بوحــدات توقيــت.

 

العقارات التجارية

التجاريــة  العقــارات  يف  للــامء  الرئيســية  االســتخدامات  وتشــمل 

الحنفيــات واملراحيــض. وميكــن أن يســاعد تركيــب مجســات استشــعار 

يف الحنفيــات واملراحيــض عــى تفــادي االســتخدام الزائــد للــامء. كــام أن 

ســيفون املرحــاض املــزدوج ميكــن أن يســاعد أيًضــا عــى تحســن كفــاءة 

اســتخدام املــاء.

وميكــن اســتخدام محطــات معالجــة ميــاه الــرف الصحــي، واســتخدام 

ــى  ــا ع ــرى منه ــراض أخ ــطف وأغ ــراض الش ــة ألغ ــد املعالج ــاء بع امل

ــاحات  ــف املس ــق وتنظي ــيارات وري الحدائ ــيل الس ــال غس ــبيل املث س

ــاين. ــرتكة يف املب املش
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تبريد األحياء العمرانية

ــالل  ــن خ ــواء م ــف اله ــة تكيي ــة إمكاني ــاء العمراني ــد األحي ــح تربي ويتي

متديــد مواســر للمنــازل أو العقــارات االســتثامرية أو العقــارات التجاريــة، 

ــبليت أو  ــواء الس ــف اله ــزة تكيي ــًة بأجه ــاءة مقارن ــر كف ــرب أك ــو يعت وه

ــاء  ــخ امل ــواء بض ــف اله ــة تكيي ــذه الطريق ــر ه ــة. وتوف ــزة املركزي األجه

املــربد عــرب شــبكة مواســر متصلــة مبحطــات التربيــد. وميكــن أيًضــا تربيــد 

ــل  ــايل التقلي ــاه الــرف املعالجــة، وبالت ــة باســتخدام مي ــاء العمراني األحي

مــن اســتخدام املــاء ألغــراض التربيــد. ولكــن يجــب أن يبــدأ العمــل عــى 

ــا خــارج نطــاق  ــة حيــث إنه ــذ هــذه املشــاريع عــى مســتوى الدول تنفي

ــن1 . ــدرات املالك ق

مواصفات ومعايير البناء

ويجــب عــى الحكومــة بــذل جهــود واســعة لتشــجيع الــرشكات العقاريــة 

ورشكات البنــاء عــى االلتــزام مبواصفــات ومعايــر املبــاين الخــراء ومنهــا 

 .)LEED( ــة ــم الطاقــة والبيئ ــادة يف تصمي ــال نظــام الري عــى ســبيل املث

ــا  ــا حالًي ــح املعمــول به وميكــن إدخــال تحســينات عــى األنظمــة واللوائ

ــن  ــال، ميك ــبيل املث ــى س ــة. ع ــتهالك الطاق ــة الس ــاءة التام ــق الكف لتحقي

للكويــت الرتكيــز عــى مواصفــات ومعايــر األجهــزة الكهربائيــة، والتهويــه، 

ــم األفضــل.  ــر التصمي ــز عــى معاي ــاين، والرتكي واإلجــراءات الخاصــة باملب

وميكــن أن يــؤدي تقديــم الحوافــز، ومنهــا عــى ســبيل املثــال حســومات 

الرهــن العقــاري إلنشــاء املبــاين الخــراء الجديــدة وتجديــد املبــاين 

ــاء. ــامد أنظمــة البن ــاء واملاكــن عــى اعت ــة، إىل تشــجيع رشكاء البن الحالي

الطاقة الشمسية والطاقة الريحية

وميكــن أن تكــون تدابــر معينــة، منهــا عــى ســبيل املثــال إنشــاء مــزارع 

ــة، حــاًل مناســًبا عــى  ــد الطاقــة الشمســية والطاقــة الريحي ضخمــة لتولي

ــة  ــى الطاق ــامد ع ــة إىل االعت ــة ماس ــت بحاج ــي. والكوي ــتوى الوطن املس

ــج  ــث إن مزي ــي حي ــتوى الوطن ــى املس ــراء ع ــة الخ ــددة والطاق املتج

ــت  ــي يف الوق ــكل رئي ــز بش ــة يرتك ــد الطاق ــتخدمة يف تولي ــوارد املس امل

ــتوى  ــى مس ــر ع ــذه التداب ــق ه ــرب تطبي ــط. وال يعت ــى النف ــارض ع الح

املبنــى الواحــد مجــٍد اقتصادًيــا أو مناســًبا مــن حيــث التكلفــة. وقــد تــم 

تنفيــذ مشــاريع يف الكويــت لتحليــل جــدوى إنشــاء مــزارع طواحــن هــواء 

ــة  ــة الناتج ــون إىل أن الطاق ــص الباحث ــد خل ــية. وق ــة شمس ــزارع طاق وم

ــبيل  ــى س ــا ع ــة احتياجــات االتصــاالت، ومنه ــة لتلبي ــون كافي ســوف تك

ــة  ــوي ومحطــات تحلي ــف الخلي ــراج الهات ــة ألب ــة الكهربائي ــال التغذي املث

امليــاه املالحــة. ولكــن الدراســة اســتنتجت أن تكلفــة إنتــاج الكهربــاء مــن 

هــذه املــوارد كانــت عاليــة إىل درجــة غــر قابلــة لالســتدامة باملقارنــة مــع 

الطريقــة التقليديــة التــي تعتمــد عــى اســتخدام النفــط لتوليــد الكهرباء2.

مراجعة استهالك الطاقة

ــدول  ــن ال ــر م ــائع يف الكث ــراء ش ــة إج ــة احتياجــات الطاق ــد مراجع وتع

املتقدمــة، ولكــن اســتخدامها يف منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

ال يــزال محــدوًدا. وميكــن إجــراء عمليــات مراجعــة احتياجــات الطاقــة يف 

املبــاين والشــقق لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة يف اســتهالك الطاقــة 

نتيجــة وجــود تربــات، أو بســبب رداءة نوعيــة األجهــزة الكهربائيــة، أو 

ــك. ومــن شــأن  ــة، وغــر ذل ــزات التهوئ بســبب مشــاكل يف تصميــم تجهي

التدابــر التــي يقرتحهــا مراجــع اســتهالك الطاقــة يف حالــة تنفيذهــا، 

املســاعدة عــى تحقيــق وفــورات كبــرة يف اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة.

معايير األجهزة الخضراء

ــع  ــتراد وبي ــن اس ــد م ــراء بالح ــزة الخ ــر األجه ــق معاي ــرب تطبي ويعت

األجهــزة الكهربائيــة التــي ال تســتويف رشوط كفــاءة اســتهالك الطاقــة 

الكهربائيــة، أحــد التدابــر املحتملــة التــي ميكــن أن تــدرس حكومــة دولــة 

الكويــت تطبيقهــا. وميكــن أن يســتغرق إثبــات كفــاءة هــذا التدبــر وقًتــا 

ــن تســتبدل ســوى بعــد أن تتقــادم.  ــة ل أطــول حيــث إن األجهــزة الحالي

ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه يــؤدي إىل ترشــيد اســتهالك الطاقــة يف 

ــل. املــدى املتوســط إىل الطوي

معالجة مياه الصرف الصحي

ويرتبــط ترشــيد الطلــب عــى املــاء أيًضــا بخفــض الطلــب عــى الكهربــاء 

عــى مســتوى الدولــة. وتتــم تلبيــة 92% مــن احتياجــات الكويــت 

املائيــة مــن خــالل تحليــة امليــاه املالحــة، وهــي عمليــة تســتهلك الكثــر 

مــن الكهربــاء وميكــن مــن خــالل تنفيــذ طــرق معالجــة الــرف الصحــي 

عــى مســتوى املحافظــة وعــى مســتوى املبنــى أيًضــا، الحــد مــن الطلــب 

ــاه الــرف املعالجــة ألغــراض  ــاه املحــالة. وميكــن اســتخدام مي عــى املي

ــراض أخــرى. ــف وأغ التنظي

وإىل جانــب التدابــر املذكــورة أعــاله، يجــب عــى الكويــت اعتــامد أســعار 

ــكان  ــواء للس ــي، س ــط العامل ــع املتوس ــب م ــا يتناس ــاء مب ــاء وامل للكهرب

ــعار  ــك األس ــق تل ــة، وتطبي ــات الصناعي ــة واملؤسس ــات التجاري واملؤسس

بشــكل مرحــيل. وقــد أدت األســعار املنخفضــة لفــرتة زمنيــة طويلــة 

ــعار إىل  ــد األس ــؤدي تحدي ــالد3. وي ــوارد يف الب ــتخدام امل ــدر يف اس إىل اله

تحديــد أمنــاط االســتخدام، وبالتــايل تــؤدي زيــادة األســعار إىل الوصــول إىل 

ــاء. ــاء وامل ــل للكهرب ــتهالك األمث االس

Mike Woods 1 مايك وودس

2 معهد الكويت لألبحاث العلمية

3 صندوق النقد الدويل
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تنفيذ تدابير 
الكفاءة 

والوفورات 
المتحققة منها

8
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الكهرباء - االستثمار

ومــن أجــل تحليــل اســتهالك الكهربــاء واقــرتاح تدابــر لكفــاءة اســتهالك الكهربــاء، قمنــا بدراســة مبنــى اســتثامري مســاحته 100 مــرت مربــع )شــقة(. 

وبعــد تقديــر اســتهالك األجهــزة الكهربائيــة واســتهالك الكهربــاء يف الشــقة املؤلفــة مــن 3 غــرف نــوم، قمنــا بتقديــر الوفــورات يف فواتــر الكهربــاء 

واالســتثامر الرأســاميل املطلــوب لذلــك.

االفرتاضات:

الشــقة مؤلفــة مــن 4 غــرف: 3 غرف نوم وغرفة جلــوس، مجهزة بأجهــزة تكييف للهواء.    )1

األجهــزة الكهربائيــة يف الشــقة هي غســالة صحون وغســالة مالبس وســخانان للمياه وأجهــزة كهربائية أخرى.  )2

أجهزة الطبخ تشــمل فرن كهربايئ، وأفران، وآالت لتحميص السندويتشــات، وأباريق لتســخن القهوة، وأســطح تســخن.  )3

توجــد 16 ملبــة إنارة ســاطعة يف املبنى قوة 60 كيلوواط لــكل منها.  )4

النوافــذ يف غرفــة الجلوس وغــرف النوم تغطي مســاحة 20 مرتًا مربًعا.  )5

جدول: تقديرات استهالك الكهرباء والفواتري )الحالية واملتوقعة(، العقارات االستثامرية  

العقارات االستثامرية – شقة يف مبنى استثامري مساحتها 100  مرت مربع، 3 غرف نوم
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%83.0 3120.0 30 20 1300 4
نظم تكييف الهواء 

/ التدفئة

تشمل استخدام إبريق القهوة، 

واألفران، وأجهزة تحميص 

السندويتشات، وأجهزة الطبخ

%3.9 147.8 30 2 3285 1 أجهزة الطبخ

ألجهزة التلفزيون بشاشات 

الدايود الضويئ، والنظم السمعية، 

والشاشات

%3.1 115.5 30 6 642 1

أجهزة التلفزيون 

/ النظم السمعية 

وأجهزة الكمبيوتر

%1.4 54.0 30 1 1800 1 غسالة الصحون

بافرتاض أن سعة سخان املاء 

أقل من 10 ليرت وأنه مزود 

بروموستات

%2.4 90.0 30 1 3000 2 سخان ماء

بافرتاض أن اإلنارة ساطعة %6.1 230.4 30 16 60 8 وحدات اإلنارة

لغسالة أتوماتيك سعة 6 كجم %0.1 3.2 25 2 85 1 غسالة املالبس

18.8 7.52 3760.9 املجموع

املصدر: دراسة مارمور التحليلية
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تكاليف الكهرباء يف الشهر لكل 100 مرت مربع بالدينار الكويتي 

)التعرفة القدمية(
7.52

تكاليف الكهرباء يف الشهر لكل 100 مرت مربع بالدينار الكويتي 

)التعرفة الجديدة(
18.8

150%الزيادة يف فاتورة الكهرباء يف الشهر

املصدر: دراسة مارمور التحليلية

ووفًقــا لتقديراتنــا، تســتهلك أجهــزة تكييــف الهــواء 83% تقريًبــا مــن إجــاميل 

ــارة  ــدات اإلن ــا وح ــتثامرية، تليه ــارات االس ــقق العق ــتهلكة يف ش ــة املس الطاق

بنســبة 6.1%. فــإذا تــم األخــذ يف االعتبــار أن حجــم االســتهالك التقديــري هــو 

ــوم  ــرف ن ــن 3 غ ــة م ــقة املؤلف ــورة الش ــح فات ــهر، تصب ــواط يف الش 3760 كيل

ــا  ــهر وفًق ــي يف الش ــار كويت ــع 7.5 دين ــرت مرب ــاحتها 100 م ــغ مس ــي تبل والت

ــادة  ــة، أي بزي ــة املعدل ــا للتعرف ــي وفًق ــار كويت ــة، و18.8 دين ــة القدمي للتعرف

ــبة %150. بنس

ــيد  ــتهالك وترش ــاءة االس ــق كف ــار لتحقي ــر يف االعتب ــض التداب ــذ بع ــم أخ وت

اســتهالك الطاقــة يف املبــاين. وبنــاًء عــى االســتثامرات الرأســاملية، تحســب فــرتة 

االســرتداد لــكل مــن التغيــرات التــي يتــم إجراؤهــا عــى املبنــى.

جدول: النتائج التقديرية لتدابري كفاءة االستهالك التي يتم تنفيذها، العقارات االستثامرية

ت(
نوا

س
بال

د )
رتدا

الس
ة ا

فرت

مر
ستث

امل
ل 

ملا
س ا

رأ

ع(
رب

امل
رت 

لم
ي ل

ويت
 ك

ار
دين

(

%
ت 

ورا
وف

ال

ر 
ينا

)د
ة 

قق
تح

امل
ت 

ورا
وف

ال

ع(
رب

امل
رت 

لم
ا ل

وًي
سن

ي 
ويت

ك

التدابري املتخذة السيناريو 

33.2 16.3 %21.8 0.49 تغير ملبات اإلنارة واستبدالها بلمبات دايود سائل وإعادة تجهيز املباين السيناريو 1

73.9 40.3 %24.2 0.5
تغير ملبات اإلنارة واستبدالها بلمبات دايود سائل، وإعادة تجهيز املباين وتركيب 

سخانات طاقة شمسية
السيناريو 2

37.1 13.3 %15.9 0.4
تغير ملبات اإلنارة واستبدالها بلمبات دايود سائل، وتركيب زجاج نوافذ مزدوج عازل 

يحتوي عى غاز األرجون، وتركيب سخانات طاقة شمسية
السيناريو 3

2.7 0.32 %5.2 0.1 تغير ملبات اإلنارة واستبدالها بلمبات دايود سائل السيناريو 4
املصدر: دراسة مارمور التحليلية
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السيناريو 1: تغيري ملبات اإلنارة واستبدالها بلمبات دايود سائل وإعادة تجهيز املباين )تغري النوافذ و تخضري االسطح(
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من املتوقع أن تؤدي إعادة 

التجهيز إىل خفض استهالك 

املكيفات للكهرباء بنسبة %20

%84.9 2496.0 30 20.0 %20 1040 4

تدابر إعادة التجهيز 

لخفض استهالك 

تكييف الهواء

%5.0 147.8 30 1.5 %0 3285 1 أجهزة طبخ

%3.9 115.5 30 6.0 %0 642 1
تلفزيون / نظم سمعية 

وأجهزة كمبيوتر

%1.8 54.0 30 1.0 %0 1800 1 غسالة صحون

%3.1 90.0 30 0.5 %0 3000 2 سخان ماء

االستبدال بلمبات دايود سائل %1.2 34.6 30 6.0 %80 12 16 وحدات إنارة

ال ميكن خفض ساعات 

االستخدام سوى بخفض طريقة 

االستخدام

%0.1 3.2 25 1.5 %0 85 1 غسالة مالبس

14.7 2941.0 املجموع

املصدر: دراسة مارمور التحليلية

وبإعــادة تجهيــز املبــاين، باســتخدام نوافــذ الزجــاج املــزدوج العــادي مــع نوافــذ 

مــزودة بغــاز األرجــون وأحــواض مزروعــات عــى أســطح العقــارات االســتثامرية، 

يصبــح باإلمــكان خفــض اســتهالك أجهــزة تكييــف الهــواء بنســبة 20% )الطاقــة 

املســتهلكة(1. وميكــن أن يــؤدي اســتبدال وحــدات اإلنــارة الحالية بوحــدات دايود 

ــة بنســبة %80.  ــة الكهربائي ــارة للطاق ــتهالك وحــدات اإلن ــض اس ضــويئ إىل خف

ــاءة االســتهالك  ــر كف ــج تداب ــذ مزي ــة لتنفي ــة الرأســاملية املطلوب وتكــون التكلف

1632 دينــار كويتــي لشــقة مســاحتها 100 مــرت مربــع يف عقــار اســتثامري. 

ــار كويتــي بوفــورات طاقــة  وتكــون التكلفــة الرأســاملية للمــرت املربــع 16.3 دين

تقــدر مبعــدل 0.5 دينــار كويتــي للمــرت املربــع ســنوًيا وبفــرتة اســرتداد 33.2 ســنة.

18.8تكاليف الكهرباء يف الشهر بالدينار الكويتي )التعرفة الجديدة(

14.71تكاليف الكهرباء يف الشهر بالدينار الكويتي )بعد ترشيد الطاقة(

4.10الوفورات يف الشهر بالدينار الكويتي

22%% للوفورات

املصدر: دراسة مارمور التحليلية

االستثامر الرأساميل لكل 100 مرت مربع

املادة
تكلفة الوحدة 

)دينار كويتي(

عدد الوحدات 

املطلوبة لوحدة 

سكنية / شقة 

واحدة

مجموع التكلفة

)دينار كويتي(

تكاليف ملبات 

الدايود السائل 

)12 واط(

21632

متوسطة تكلفة 

إعادة التجهيز
160011600

1632املجموع

املصدر: دراسة مارمور التحليلية

1 دراسة معهد الكويت لألبحاث العلمية
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ــتبدال  ــكل اس ــن أن يش ــيناريو األول، ميك ــورة يف الس ــر املذك ــب التداب وإىل جان

ســخانات املــاء الكهربائيــة بســخانات تعمــل بالطاقــة الشمســية وســيلة مفيــدة 

ــة االســتهالك  ــرب مــن األجهــزة عالي ــة تعت أخــرى، حيــث أن الســخانات الكهربائي

ــة  ــخانات الطاق ــب س ــؤدي تركي ــى، ي ــتوى املبن ــى مس ــقة. وع ــاء يف الش للكهرب

الشمســية إىل خيــار أبســط نســبًيا وأكــر جــدوى اقتصادًيــا باملقارنــًة مــع تركيــب 

ألــواح الطاقــة الشمســية وتوصيــل األجهــزة بالطاقــة الشمســية نظــرًا لتعقيــدات 

األلــواح  لرتكيــب  املطلوبــة  الرأســاملية  التكلفــة  وارتفــاع  الرتكيــب  عمليــة 

ــاعة يف  ــف س ــة لنص ــاء الكهربائي ــخانات امل ــتخدام س ــة اس ــية. ويف حال الشمس

اليــوم ملــدة شــهر، فإنهــا تســتهلك 45 كيلــوواط ســاعة يف الشــهر وفًقــا ملتوســط 

ــوم(.  ــرد يف الي ــرت للف ــتحامم )100 لي ــراض االس ــت ألغ ــاه يف الكوي ــتخدام املي اس

ــامء، أي  ــخانن لل ــتثامري إىل س ــار اس ــرت يف عق ــاحتها 100 م ــقة مس ــاج ش وتحت

ــخاص يف  ــود 4 أش ــرتاض وج ــى اف ــهر. وع ــاعة يف الش ــوواط س ــتهالك 90 كيل اس

ــع، ميكــن أن يحتاجــوا إىل  ــرت مرب ــار االســتثامري يف شــقة مســاحتها 100 م العق

6 ســخانات مــاء تعمــل بالطاقــة الشمســية تبلــغ تكلفتهــا 2400 دينــار كويتــي. 

ــع يف الســنة يف  ــي للمــرت املرب ــار كويت ــر 0.5 دين ــر إىل توف ــؤدي هــذه التداب وت

ــار  ــع 40.3 دين ــرت املرب ــاملية للم ــة الرأس ــغ التكلف ــام تبل ــاء، بين ــورة الكهرب فات

ــي. كويت

تكاليف الكهرباء يف الشهر 

بالدينار الكويتي

18.8)التعرفة الجديدة(

14.26 )بعد ترشيد الطاقة(

4.55الوفورات يف الشهر بالدينار الكويتي

24%% للوفورات
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

االستثامر الرأساميل لكل 100 مرت مربع
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تكاليف ملبات الدايود السائل 

)12 واط(
21632

160011600متوسط تكلفة إعادة التجهيز

سخانات املاء بالطاقة 

الشمسية 
40062400

4032املجموع 
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

السيناريو 2: تغيري ملبات اإلنارة واستبدالها بلمبات دايود سائل وإعادة تجهيز املباين واستبدال سخانات املاء الكهرباء بسخانات طاقة شمسية

مالحظات
ي(

ويت
لك

ر ا
ينا

لد
)با

ة 
اق

لط
د ا

شي
تر

د 
بع

ة 
رف

تع
ال

و(
ـ*

)ه

از
جه

ل 
لك

ك 
هال

ست
اال

ة 
سب

ن

هـ(
(

عة
سا

ط 
ووا

كيل
بال

ر 
شه

 ال
يف

ك 
هال

ست
اال

د(
ج*

ب*
أ*

(

د(
(

هر
ش

 ال
يف

م 
دا

تخ
الس

م ا
أيا

ج(
(

وم
الي

يف 
م 

دا
تخ

الس
ت ا

عا
سا

ط 
وس

مت

)%
ط )

لوا
 با

ام
خد

ست
اال

ض 
خف

ب(
(

ط
لوا

 با
ك

هال
ست

اال

)أ(

مة
خد

ست
امل

زة 
جه

األ
د 

عد

البند

من املتوقع أن تؤدي إعادة 

التجهيز إىل خفض استهالك 

املكيفات للكهرباء بنسبة %20

%84.9 2496.0 30 20.0 %20 1040 4
تدابر إعادة التجهيز لخفض 

استهالك تكييف الهواء

%5.0 147.8 30 1.5 %0 3285 1 أجهزة طبخ

%3.9 115.5 30 6.0 %0 642 1
تلفزيون / نظم سمعية وأجهزة 

كمبيوتر

%1.8 54.0 30 1.0 %0 1800 1 غسالة صحون

االستبدال بسخانات ماء تعمل 

بالطاقة الشمسية
%0.0 0.0 30 0.5 %100 - 2 سخان ماء

االستبدال بلمبات دايود سائل %1.2 34.6 30 6.0 %80 12 16 وحدات إنارة

ال ميكن خفض ساعات 

االستخدام سوى بخفض 

طريقة االستخدام

%0.1 3.2 25 1.5 %0 85 1 غسالة مالبس

14.3 2851.0 املجموع
املصدر: دراسة مارمور التحليلية
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السيناريو 3: تغيري ملبات اإلنارة واستبدالها بلمبات دايود سائل وتغيري زجاج النوافذ املزدوج بزجاج يحتوي عىل غاز األرجون واستبدال 
سخانات املاء الكهرباء بسخانات طاقة شمسية
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من املتوقع أن تؤدي إعادة 

تجهيز املبنى إىل خفض 

استهالك املكيفات للكهرباء 

بنسبة %20

%95.5 2808.0 30 20.0 %10 1170 4

إعادة تجهيز املبنى بنوافذ 

تحتوي عى غاز األرجون 

لخفض استهالك مكيفات الهواء

%5.0 147.8 30 1.5 %0 3285 1 أجهزة طبخ

%3.9 115.5 30 6.0 %0 642 1
تلفزيون / نظم سمعية وأجهزة 

كمبيوتر

%1.8 54.0 30 1.0 %0 1800 1 غسالة صحون

استبدال السخانات الكهربائية 

بسخانات تعمل بالطاقة 

الشمسية

%0.0 0.0 30 0.5 %100 - 2 سخان ماء

االستبدال بلمبات دايود سائل %1.2 34.6 30 6.0 %80 12 16 وحدات إنارة

ال ميكن خفض ساعات 

االستخدام سوى بخفض طريقة 

االستخدام

%0.1 3.2 25 1.5 %0 85 1 غسالة مالبس

15.8 3163.0 املجموع
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

ــزة  ــر يف اســتهالك أجه ــات عــى األســطح إىل توف ــة النبات ــؤدي أحــواض زراع وت

التكييــف للطاقــة الكهربائيــة بنســبة %10. غــر أن هــذا يحتــاج إىل تكلفــة 

رأســاملية عاليــة تبلــغ 15 دينــار كويتــي للمــرت املربــع. وميكــن أن تعتــرب إعــادة 

التجهيــز الجزئيــة، بتغيــر زجــاج النوافــذ املــزدوج العــازل إىل زجــاج نوافــذ 

يحتــوي عــى غــاز األرجــون، طريقــة أكــر كفــاءة مــن حيــث التكلفــة للعقــارات 

االســتثامرية. وبتغيــر النوافــذ واســتبدال الســخانات الكهربائيــة بســخانات 

تعمــل بالطاقــة الشمســية وتركيــب وحــدات إنــارة دايــود ســائل، تقــدر وفــورات 

ــتثامر  ــع، باس ــرت املرب ــنوًيا للم ــي س ــار كويت ــدل 0.4 دين ــاء مبع ــتهالك الكهرب اس

ــنة. ــرتداد 37.1 س ــرتة اس ــي وف ــار كويت ــدره 13.3 دين ــاميل ق رأس

تكاليف الكهرباء يف الشهر 

بالدينار الكويتي

18.8)التعرفة الجديدة(

15.82 )بعد ترشيد الطاقة(

2.99الوفورات يف الشهر بالدينار الكويتي

16%% للوفورات
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

االستثامر الرأساميل لكل 100 مرت مربع
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تكاليف ملبات الدايود 

السائل )12 واط(
21632

تغير النوافذ العادية إىل 

نوافذ عازلة تحتوي عى 

غاز األرجون

1001100

سخانات املاء بالطاقة 

الشمسية 
40031200

1332املجموع 

املصدر: دراسة مارمور التحليلية
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ــاين  ــز املب ــادة تجهي ــر إع ــًدا لتداب ــة ج ــرتداد الطويل ــرتات االس ــر إىل ف وبالنظ

وترتكيــب ســخانات الطاقــة الشمســية، تــم يف هــذا الســيناريو تحليــل الوفورات 

التــي ميكــن تحقيقهــا باســتبدال ملبــات اإلنــارة الحاليــة بلمبــات دايــود ســائل. 

وتبلــغ التكلفــة الرأســاملية الســتبدال ملبــات اإلنــارة 0.3 دينــار كويتــي للمــرت 

ــاء يف  ــة الكهرب ــبة 5% يف تعرف ــورات بنس ــق وف ــؤدي إىل تحقي ــا ي ــع، م املرب

العقــارات االســتثامرية. وتبلــغ فــرتة االســرتداد يف هــذا الســيناريو 2.7 ســنة.  

تكاليف الكهرباء يف الشهر 

بالدينار الكويتي

18.8)التعرفة الجديدة(

17.83 )بعد ترشيد الطاقة(

0.98الوفورات يف الشهر بالدينار الكويتي

5%% للوفورات
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

االستثامر الرأساميل لكل 100 مرت مربع
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السائل )12 واط(
21632

32املجموع 

املصدر: دراسة مارمور التحليلية

السيناريو 4: تغيري ملبات اإلنارة واستبدالها بلمبات دايود سائل
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%106.1 3120.0 30 20.0 %0 1300 4
إعادة تجهيز املبنى لخفض استهالك مكيفات 

الهواء

%5.0 147.8 30 1.5 %0 3285 1 أجهزة طبخ

%3.9 115.5 30 6.0 %0 642 1 تلفزيون / نظم سمعية وأجهزة كمبيوتر

%1.8 54.0 30 1.0 %0 1800 1 غسالة صحون

%3.1 90.0 30 0.5 %0 3000 2 سخان ماء

%1.2 34.6 30 6.0 %80 12 16 وحدات إنارة

%0.1 3.2 25 1.5 %0 85 1 غسالة مالبس

17.8 3565.0 املجموع
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

تحميل التعرفة
ويقــوم مالــك املبنــى بتحميــل التكاليــف عــى املســتأجرين. ومــن املتوقــع أن ترتفــع التعرفــة الشــهرية الحاليــة البالغــة 0.08 )بالدينــار الكويتــي للمــرت املربــع( 

مبعــدل 2.5 ضعًفــا لتصــل إىل 0.19. ويبــن الجــدول أدنــاه النســب املختلفــة لتحميــل التعرفــة. 

100% 80% 60% 40% 20% تحميل التعرفة من خالل املالك

0.19 0.15 0.11 0.08 0.04 للتعرفة املقرتحة

التكاليف الشهرية وفًقا

)دينار كويتي / مرت مربع(

0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 للسيناريو 1

0.14 0.11 0.09 0.06 0.03 للسيناريو 2

0.16 0.13 0.09 0.06 0.03 للسيناريو 3

0.18 0.14 0.11 0.07 0.04 للسيناريو 4
املصدر: دراسة مارمور التحليلية
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الكهرباء – العقارات التجارية )المساحات 
المكتبية(

وتســتهلك أجهــزة تكييــف الهــواء ووحــدات اإلنــارة 65% و15% عــى التــوايل 

مــن الكهربــاء املســتخدمة يف املكاتــب يف الكويــت، مــا يشــر إىل الحاجــة 

املاســة إىل ترشــيد اســتهالك الكهربــاء لهذيــن البنديــن. ووفًقــا لتقريــر أصدرتــه 

لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــرب آســيا بشــأن التشــجيع 

عــى كفــاءة اســتهالك الطاقــة يف الكويــت، يبلــغ اســتهالك الطاقــة للمــرت املربــع 

ــاًء  ــط(. وبن ــهر )يف املتوس ــاعة يف الش ــوواط س ــة 31.64 كيل ــاين التجاري يف املب

عــى البيانــات املتاحــة، تــم وضــع االفرتاضــات التاليــة لتحديــد تدابــر كفــاءة 

االســتهالك للمبــاين التجاريــة يف الكويــت.

االفرتاضات:
ــبة . 1 ــى نس ــاًء ع ــة بن ــزة املختلف ــاء لألجه ــتهالك الكهرب ــاب اس ــم حس ت

ــرت  ــاء للم ــهري للكهرب ــتهالك الش ــط االس ــن متوس ــة م ــتهالك املئوي االس

ــع. املرب

مــن املتوقــع أن يــؤدي تركيــب نظــم إدارة االســتجابة للطلــب إىل خفــض . 2

اســتهالك املكيفــات للكهربــاء بنســبة %15.

يــؤدي اســتبدال ملبــات اإلنــارة الســاطعة بلمبــات دايــود ســائل إىل . 3

خفــض اســتهالك الكهربــاء بنســبة %80.

ــب . 4 ــى بحس ــطوع املث ــة الس ــى درج ــول ع ــة الحص ــارة الذكي ــح اإلن تتي

االحتياجــات واملــزودة بوحــدات أوتوماتيكيــة للتحكــم باإلنــارة تشــتمل 

عــى مجســات استشــعار، ومــن املتوقــع أن تــؤدي إىل خفــض اســتهالك 

ــاء بنســبة %85. الكهرب

جدول: االستهالك التقديري للكهرباء والفاتورة )الحالية واملقرتحة(، العقارات التجارية
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20.57 %65 أجهزة تكييف الهواء - املركزية

ملبات إنارة ساطعة أو ملبات فلورسنت 4.75 %15 وحدات اإلنارة

تشمل أجهزة الكمبيوتر، والكمبيوتر 

املحمول، واألجهزة املزودة الخادمة، والدوائر 

التلفزيونية املغلقة، إلخ

3.16 %10 أجهزة الكمبيوتر

أباريق القهوة، والنظم البيومرتية، إلخ 3.16 %10 تجهيزات أخرى

0.16 0.06 31.64 املجموع

تكاليف الكهرباء للمرت املربع 

يف الشهر بالدينار الكويتي 

0.06)التعرفة الجديدة(

0.16)التعرفةالجديدة(

150%الزيادة يف فاتورة الكهرباء يف الشهر

املصدر: لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، إدارة االستثامر العقاري يف املركز املايل الكويتي، دراسة مارمور 

التحليلية

ــق  ــوواط ســاعة، تنف ــكل كيل ــس ل ــة 2 فل ــة البالغ ــة الحالي ــاًء عــى التعرف وبن

العقــارات التجاريــة 0.06 دينــار كويتــي للمــرت املربــع يف الشــهر عــى تعرفــة 

الكهربــاء. ومــن املتوقــع أن تــؤدي زيــادة التعرفــة إىل 5 فلــس لــكل كيلــوواط 

ــدل  ــهر مبع ــع يف الش ــرت املرب ــاء للم ــر الكهرب ــاد يف فوات ــاع ح ــاعة إىل ارتف س

ــا  ــة حالًي ــارات التجاري ــو العق ــل مالك ــي. ويتحم ــار كويت 150% إىل 0.16 دين

ــة. ــق العام ــف املراف مصاري
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السيناريو 1: تركيب نظام إدارة االستجابة للطلب واستبدال ملبات اإلنارة بلمبات دايود سائل
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تركيب نظام إدارة استجابة للطلب %71.5 17.48 %15 20.57 %65 مكيفات هواء

تغير جميع اللمبات إىل دايود سائل %3.9 0.95 %80 4.75 %15 وحدات إنارة

الخفض املتحقق بنظام إدارة االستجابة للطلب %12.3 3.01 %5 3.16 %10 أجهزة كمبيوتر

الخفض املتحقق بنظام إدارة االستجابة للطلب %12.3 3.01 %5 3.16 %10 تجهيزات أخرى

%23 0.12  24.44 املجموع

تكاليف الكهرباء يف الشهر بالدينار 

الكويتي )للمرت املربع(

0.16)التعرفة الجديدة(

0.12)بعد ترشيد الطاقة(

0.04الوفورات يف الشهر بالدينار الكويتي للمرت املربع

22.8%% للوفورات

االستثامر الرأساميل

املادة

ة 
حد

لو
ة ل

لف
تك

ال

ي(
ويت

 ك
ار

دين
(

ت 
دا

وح
 ال

دد
ع

ى
مبن

 لل
بة

لو
ملط

ا

فة
كل

الت
يل 

ام
إج

تركيب نظام إدارة استجابة للطلب 

ملبنى مساحته 1000 مرت مربع
500015000

تركيب ملبات دايود سائل )12 واط( 

ملبنى مساحته 1000 مرت مربع
27001400

6400املجموع

لكل مرت مربعلكل 1000 مرت مربعالوصف

431.90.4وفورات الكهرباء يف السنة

6400.06.4االستثامر الرأساميل

3.0فرتة االسرتداد )بالسنوات(
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

وميكــن خفــض اســتهالك الكهربــاء ألجهــزة تكييــف الهــواء وأجهــزة الكمبيوتــر 

والتجهيــزات األخــرى مبعــدل 15% و5% و5% عــى التــوايل، مــن خــالل تركيــب 

ــارة  ــات اإلن ــؤدي اســتبدال ملب ــب. كــام ميكــن أن ي نظــام إدارة اســتجابة للطل

الســاطعة بلمبــات دايــود ســائل إىل توفــر 80% يف اســتهالك الكهربــاء ألغــراض 

اإلنــارة يف املبــاين التجاريــة. ووفًقــا لتقديراتنــا، ميكــن أن تســاعد هــذه الطريقــة 

ــار  ــغ 6.4 دين ــاميل يبل ــتثامر رأس ــاء باس ــورة الكهرب ــر 22.8% يف فات ــى توف ع

كويتــي للمــرت املربــع.

جدول: النتيجة التقديرية لتدابري الكفاءة املطلوب تنفيذها، العقارات التجارية
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14.8 6.4 %22.8 0.43 تركيب نظام إدارة االستجابة للطلب، واستبدال ملبات اإلنارة بلمبات دايود سائل 1

25.2 19.0 %39.8 0.8 تركيب نظام إدارة االستجابة للطلب، واستبدال ملبات اإلنارة بلمبات دايود سائل، وإعادة التجهيز 2

18.7 10.4 %29.3 0.6
تركيب نظام إدارة االستجابة للطلب، واستبدال ملبات اإلنارة بلمبات دايود سائل، وتركيب زجاج 

نوافذ عازل يحتوي عى غاز األرجون
3

املصدر: دراسة مارمور التحليلية
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السيناريو 2: تركيب نظام إدارة االستجابة للطلب واستبدال ملبات اإلنارة بلمبات دايود سائل واستبدال النوافذ بزجاح يحتوي عىل غاز 
األرجون
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تركيب نظام إدارة استجابة للطلب %50.5 12.34 %40 20.57 %65 أجهزة تكييف الهواء

تغير جميع اللمبات إىل دايود سائل %2.9 0.71 %85 4.75 %15 وحدات إنارة

الخفض املتحقق بنظام إدارة االستجابة للطلب %12.3 3.01 %5 3.16 %10 أجهزة كمبيوتر

الخفض املتحقق بنظام إدارة االستجابة للطلب %12.3 3.01 %5 3.16 %10 تجهيزات أخرى

املجموع %40 0.1  19.06 املجموع

تكاليف الكهرباء يف الشهر بالدينار 

الكويتي )للمرت املربع(

0.16)التعرفة الجديدة(

0.1)بعد ترشيد الطاقة(

0.06الوفورات يف الشهر بالدينار الكويتي للمرت املربع

39.8%% للوفورات

االستثامر الرأساميل
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تركيب نظام إدارة استجابة للطلب 

ملبنى مساحته 1000 مرت مربع
500015000

تركيب ملبات دايود سائل )12 واط( 

ملبنى مساحته 1000 مرت مربع
10000110000

إعادة التجهيز – تركيب نوافذ تحتوي 

غاز األرجون
400014000

19000املجموع

لكل مرت مربعلكل 1000 مرت مربعالوصف

754.60.8وفورات الكهرباء يف السنة

19000.019.0االستثامر الرأساميل

25.2فرتة االسرتداد )بالسنوات(
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

ــزدوج  ــاج امل ــتبدال الزج ــاين، باس ــز املب ــادة تجهي ــؤدي إع ــع أن ت ــن املتوق وم

العــازل العــايل وتركيــب نوافــذ تحتــوي عــى غــاز األرجــون، إىل خفــض 

االســتهالك بنســبة 20%، باإلضافــة إىل الوفــورات املتحققــة مــن تركيــب نظــام 

إدارة االســتجابة للطلــب. كــام أن تركيــب اإلنــارة الذكيــة يــؤدي أيًضــا إىل خفض 

اســتهالك وحــدات اإلنــارة بنســبة 85%. وبتنفيــذ هــذه التدابــر، مــن املتوقــع 

أن ينخفــض اســتهالك الطاقــة للمــرت املربــع مبعــدل 0.8 دينــار كويتــي ســنوًيا. 

ــارة األخــرى،  ــن ســعر وحــدات اإلن ــة أعــى م ــارة الذكي ــث أن ســعر اإلن وحي

ميكــن أن يكــون االســتثامر الرأســاميل أعــى ليبلــغ 190 دينــار كويتــي، ويف هــذه 

الحالــة تكــون فــرتة االســرتداد خمــس ســنوات.
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السيناريو 3: تركيب نظام إدارة االستجابة للطلب واستبدال ملبات اإلنارة بلمبات دايود سائل واستبدال النوافذ بزجاح يحتوي عىل غاز 
األرجون
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تركيب نظام إدارة استجابة للطلب ونوافذ غاز أرجون %63.1 15.42 %25 20.57 %65 أجهزة تكييف الهواء

تغير جميع اللمبات إىل دايود سائل %3.9 0.95 %80 4.75 %15 وحدات إنارة

الخفض املتحقق بنظام إدارة االستجابة للطلب %12.3 3.01 %5 3.16 %10 أجهزة كمبيوتر

الخفض املتحقق بنظام إدارة االستجابة للطلب %12.3 3.01 %5 3.16 %10 تجهيزات أخرى

%29 0.11  22.39 املجموع

تكاليف الكهرباء يف الشهر بالدينار 

الكويتي )للمرت املربع(

0.16)التعرفة الجديدة(

0.11)بعد ترشيد الطاقة(

0.05الوفورات يف الشهر بالدينار الكويتي للمرت املربع

29.3%% للوفورات

االستثامر الرأساميل
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تركيب نظام إدارة استجابة للطلب 

ملبنى مساحته 1000 مرت مربع
500015000

تركيب ملبات دايود سائل )12 واط( 

ملبنى مساحته 1000 مرت مربع
27001400

إعادة التجهيز – تركيب نوافذ تحتوي 

غاز األرجون
400014000

10400املجموع

لكل مرت مربعلكل 1000 مرت مربعالوصف

555.30.6وفورات الكهرباء يف السنة

1040010.4االستثامر الرأساميل

18.7فرتة االسرتداد )بالسنوات(
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

ــة  ــم دراس ــة، ت ــظ التكلف ــراً باه ــس أم ــة لي ــارة الذكي ــب اإلن ــث أن تركي وحي

اســتبدال وحــدات اإلنــارة بلمبــات دايــود ســائل وتركيــب نظــام إدارة اســتجابة 

للطلــب وتغيــر الزجــاج املــزدوج بنوافــذ تحتــوي عــى غــاز األرجــون. وتقــدر 

الوفــورات للمــرت املربــع يف الســنة مببلــغ 0.6 دينــار كويتــي )29.3%( باســتثامر 

رأســاميل يبلــغ 118 دينــار كويتــي. وتبلــغ فــرتة االســرتداد 18.7 ســنوات.

تحميل التعرفة
ومــن املتوقــع أن ترتفــع التعرفة الشــهرية الحاليــة البالغة 0.06 )بالدينار الكويتي للمرت املربع( مبعــدل 2.5 ضعًفا لتصل إىل 0.16. ويبن الجدول أدناه 

النســب املختلفة لتحميــل التعرفة.

100% 80% 60% 40% 20% تحميل التعرفة من خالل املالك

0.16 0.13 0.09 0.06 0.03 للتعرفة املقرتحة

التكاليف الشهرية وفًقا

)دينار كويتي / مرت مربع(

0.12 0.10 0.07 0.05 0.02 للسيناريو 1

0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 للسيناريو 2

0.11 0.09 0.07 0.04 0.02 للسيناريو 3
املصدر: دراسة مارمور التحليلية
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الماء – العقارات االستثمارية

ــال، تــم افــرتاض وجــود 4 أشــخاص يســكنون يف   وبهــدف إعــداد منــوذج كمث

ــاء الرئيســية  ــارص اســتخدام امل ــع. وتشــمل عن ــرت مرب شــقة مســاحتها 100 م

أحــواض االســتحامم، والــدش، وســيفون املرحــاض، والحنفيــات. ومــن املتوقــع 

أن يــؤدي اســتبدال الرتكيبــات الحاليــة برتكيبــات تحقــق كفــاءة االســتهالك إىل 

ــيفون  ــوايل 33% يف س ــورات بح ــق وف ــاه وتحقي ــق املي ــدالت تدف ــض مع خف

املراحيــض والحنفيــات. بينــام مــن املتوقــع أن يــؤدي اســتبدال الــدش إىل 

ــاء  ــتهالك امل ــاءة اس ــس لكف ــاك أي مقايي ــت هن ــبة 20%. وليس ــورات بنس وف

ــتحامم. ــواض االس ــتخدم يف أح املس

ــات،  ــى 5 حنفي ــوي ع ــتثامري تحت ــار اس ــكنية يف عق ــدة س ــة وح ــم دراس وت

وعــدد 2 ســيفون مرحــاض، وعــدد 2 رأس دش. وقــد تــم الحصــول عــى تكلفــة 

إعــادة تجهيــز هــذه العنــارص مــن خــالل الدارســة األوليــة الجديــدة )الفريــق 

العقــاري باملركــز املــايل الكويتــي »املركــز«(.

كفاءة استهالك املاء – العقارات االستثامرية

حوض االستحامم الدش الحنفيات سيفون املرحاض االستخدام الحايل

250 )ليرت لكل استخدام( 10 )ليرت/دقيقة( 6 )ليرت/دقيقة( 9 )ليرت لكل عملية طرد( متوسط معدل الدفق يف التجهيزات الحالية

1 مرة 15 دقيقة 4 دقائق 6 مرات متوسط االستخدام للشخص يف اليوم

365 أيام االستخدام

4 العدد التقديري لألشخاص يف الوحدة

365000 219000 35040 78840 االستهالك السنوي )ليرت(

%52 %31 %5 %11 نسبة استخدام املاء

478 االستهالك اليومي للامء للفرد )ليرت(

582 االستهالك الشهري للامء )ليرت / مرت مربع(

ال يوجد 8 4 6 متوسط معدل الدفق للعنارص معادة التجهيز

2 5 2 عدد العنارص لكل وحدة / شقة

2 5 2 مجموع العنارص املطلوبة للمبنى

50 100 8 تكلفة إعادة تجهيز كل عنر )دينار كويتي / وحدة(

100 500 16 إجاميل التكاليف )دينار كويتي(

6.16 التكاليف اإلضافية لكل مرت مربع )دينار كويتي(

%20 %33 %33 نسبة الوفورات لكل عنر

43800 11680 26280 وفورات املاء السنوية )ليرت(

68.1 وفورات املاء الشهرية اإلجاملية )ليرت/ مرت مربع(

18.0 وفورات املاء الشهرية اإلجاملية )جالون / مرت مربع(

%11.7 الوفورات القابلة للتحقيق )%(

املصدر: دراسة مارمور التحليلية
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الخالصة

وفورات التكاليف التي ميكن تحقيقها سنوًيا )دينار كويتي/مرت 

مربع(
0.43

11.7%الوفورات التي ميكن تحقيقها )كنسبة مئوية(

6.16االستثامرات الرأساملية لكل مرت مربع )دينار كويتي(

14.3فرتة االسرتداد )بالسنوات(
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

ــورات  ــح الوف ــاء وتصب ــاًء عــى حســاباتنا، ميكــن أن ينخفــض اســتهالك امل وبن

ــنة. ــرتة االســرتداد 14.3 س ــح ف ــام تصب ــق 11.7%، بين ــة للتحقي القابل

تحميل التعرفة

ومــن املتوقــع أن ترتفــع التعرفــة الشــهرية الحاليــة البالغــة 0.025 )بالدينــار الكويتي للمرت املربــع( مبعدل 5 أضعاف لتصــل إىل 0.063. ويبن الجدول أدناه 

النســب املختلفة لتحميــل التعرفة.

100% 80% 60% 40% 20% تحميل التعرفة من خالل املالك

0.064 0.051 0.038 0.025 0.013 التكاليف الشهرية وفًقا للتعرفة املقرتحة )دينار كويتي / مرت مربع(

0.056 0.045 0.034 0.022 0.011 التكاليف الشهرية بعد تنفيذ تدابر الكفاءة )دينار كويتي / مرت مربع(
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

الماء – العقارات التجارية )المساحات المكتبية فقط(

وبهــدف إعــداد منــوذج كمثــال، تــم افــرتاض أن املســاحة لشــخص واحــد تبلــغ يف املتوســط 15 مــرتًا مربًعــا. وعليــه، فــإن املســاحة لعــدد 100 شــخص يف عقــار 

تجــاري تبلــغ 1500 مــرت مربــع. كــام تــم أيًضــا حســاب اســتهالك املــوارد املائيــة لعــدد 250 يوًمــا يف الســنة مــع األخــذ يف االعتبــار عطلــة نهايــة األســبوع ليومــن 

كل أســبوع. وتشــمل العنــارص الرئيســية الســتخدام امليــاه كل مــن املرحــاض وســيفون املرحــاض والحنفيــات. وقــد افرتضنــا أنــه لــكل 20 شــخص يف مبنــى تجــاري 

نحتــاج إىل 3 وحــدات مــن كل مــن املراحيــض وســيفونات املراحيــض والحنفيــات. وتعتــرب تكلفــة اســتبدال الرتكيبــات الحاليــة برتكيبــات أكــر كفــاءة ومبعــدل 

دفــق مــاء أقــل إىل الحصــول عــى وفــورات بحــوايل 33% للحنفيــات، و22% لســيفون املرحــاض، و20% للمراحيــض. بينــام مــن املتوقــع أن يــؤدي اســتبدال الــدش 

إىل وفــورات بنســبة 20%. وقــد تــم الحصــول عــى تكاليــف إعــادة التجهيــز املســتخدمة هنــاك مــن الدراســة األوليــة الجديــدة )الفريــق العقــاري باملركــز املــايل 

الكويتــي »املركــز«(.
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تحميل التعرفة

ومــن املتوقــع أن ترتفــع التعرفــة الشــهرية الحاليــة البالغــة 0.046 )بالدينــار الكويتي للمرت املربــع( مبعدل 2.5 ضعًفا لتصــل إىل 0.116. ويبن الجدول أدناه 

النســب املختلفة لتحميــل التعرفة.

100% 80% 60% 40% 20% تحميل التعرفة من خالل املالك

0.116 0.093 0.070 0.046 0.023 التكاليف الشهرية وفًقا للتعرفة املقرتحة )دينار كويتي / مرت مربع(

0.090 0.072 0.054 0.036 0.018 التكاليف الشهرية بعد تنفيذ تدابر الكفاءة )دينار كويتي / مرت مربع(
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

كفاءة استهالك املاء – العقارات التجارية

الحنفيات سيفون املرحاض املرحاض االستخدام الحايل

6 )ليرت / دقيقة( 9 )ليرت / عملية طرد( 5 ) ليرت / عملية طرد( متوسط معدل الدفق يف التجهيزات الحالية

2 دقيقة 2 مرة 10 مرات متوسط االستخدام للشخص يف اليوم

250 أيام االستخدام

100 العدد التقديري لألشخاص يف الوحدة

300000 450000 1250000 االستهالك السنوي )ليرت(

%15 %23 %63 نسبة استخدام املاء

54.8 االستهالك اليومي للامء للفرد )ليرت(

111 االستهالك الشهري للامء )ليرت / مرت مربع(

4 7 4 متوسط معدل الدفق للعنارص معادة التجهيز

3 3 3 عدد العنارص لكل وحدة / شقة

15 15 15 مجموع العنارص املطلوبة للمبنى

100 8 100 تكلفة إعادة تجهيز كل عنر )دينار كويتي / وحدة(

1500 120 1500 إجاميل التكاليف )دينار كويتي(

2.08 التكاليف اإلضافية لكل مرت مربع )دينار كويتي(

%33 %22 %20 نسبة الوفورات لكل عنر

100000 100000 250000 وفورات املاء السنوية )ليرت(

25.0 وفورات املاء الشهرية اإلجاملية )ليرت/ مرت مربع(

6.6 وفورات املاء الشهرية اإلجاملية )جالون / مرت مربع(

%22.5 الوفورات القابلة للتحقيق )%(

املصدر: دراسة مارمور التحليلية

الخالصة

وفورات التكاليف التي ميكن تحقيقها سنوًيا )دينار كويتي/مرت 

مربع(
0.16

22.5%الوفورات التي ميكن تحقيقها )كنسبة مئوية(

2.08االستثامرات الرأساملية لكل مرت مربع )دينار كويتي(

13.1فرتة االسرتداد )بالسنوات(
املصدر: دراسة مارمور التحليلية

وبنــاًء عــى حســاباتنا، ميكــن خفــض اســتهالك املــاء وتصبــح الوفــورات القابلــة 

للتحقيــق 22.5% بينــام تصبــح فــرتة االســرتداد 13.1 ســنوات.
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الخالصة: هل تعتبر 
التدابير مناسبة 
للمباني الحالية؟

9
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هنــاك عوائــق إنشــائية يف املبــاين الحاليــة تعيــق إمكانيــة تنفيــذ تدابــر 

كفــاءة االســتهالك. وتعتــرب تكلفــة تنفيــذ التدابــر مرتفعــة أيًضــا، 

ــا أطــول قبــل أن تبــدأ  ولذلــك، فــإن االســتثامرات ســوف تســتغرق وقًت

بتحقيــق املنافــع، وعــى األخــص فيــام يتعلــق بالعقــارات االســتثامرية. 

ــالك  ــدو أن امُل ــرتات اســرتاداد االســتثامر الرأســاميل، يب ونظــرًا لطــول ف

ميكــن أن يتحملــوا الزيــادة يف مصاريــف خدمــات املرافــق العامــة 

ــد  ــد تجدي ــتأجرين عن ــف للمس ــل التكالي ــارض وتحمي ــت الح يف الوق

ــا  ــر، ومنه ــم التداب ــن معظ ــتثامرية. ولك ــارات االس ــار العق ــود إيج عق

عــى ســبيل املثــال وضــع أحــواض مزروعــات وتركيــب نوافــذ تحتــوي 

عــى غــاز األرجــون، واســتخدام وحــدات اإلنــارة الذكيــة بلمبــات دايــود 

ســائل، والتحكــم بدفــق امليــاه، ميكــن أن يتــم تنفيذهــا يف املبــاين 

ــة، ميكــن للُمــالك  ــاًء عــى التكاليــف الرأســاملية املطلوب الجديــدة. وبن

تثبيــت أســعار اإليجــارات تبًعــا لذلــك. وفيــام يتعلــق باملبــاين الحاليــة، 

يعتــرب اســتبدال وحــدات اإلنــارة الحاليــة بلمبــات دايــود ســائل، تدبــرًا 

ــه 2.7 ســنة فقــط.  ــرتة اســرتداد االســتثامر في مجــٍد، وال تتجــاوز ف

ويف حالــة العقــارات التجاريــة، فــإن فــرتة اســرتاداد االســتثامر الرأســاميل 

لخيــار تركيــب نظــام إدارة االســتجابة للطلــب واســتبدال وحــدات 

ــرتة اســرتاداد االســتثامر  ــإن ف ــة، ف ــارات التجاري ــة العق ــارة ويف حال اإلن

ــتبدال  ــب واس ــتجابة للطل ــام إدارة االس ــب نظ ــار تركي ــاميل لخي الرأس

ــد أدىن  ــنة كح ــي 14.8 س ــائل ه ــود س ــات داي ــارة بلمب ــدات اإلن وح

مقارنــًة بالســيناريوهات املختلفــة. ولكــن مــن املهــم مالحظــة أن تعديل 

أســعار إيجــارات العقــارات التجاريــة يتــم مــرة كل ثــالث ســنوات )يف 

ــة  ــاءة اســتهالك الطاق ــر كف ــايل ميكــن أن تكــون تداب املتوســط(. وبالت

ــدة.  ــة الجدي ــاين التجاري مناســبة للمب

ــة، ســواء  ــا مــن مســؤولية الدول وتعــد كفــاءة اســتهالك الطاقــة عموًم

مــن حيــث وضــع السياســة أو مــن حيــث تنفيذهــا. ومــن التدابــر التــي 

ميكــن لدولــة الكويــت التفكــر بهــا تطبيــق مواصفــات ومقاييــس املبــاين 

الخــراء، وتطبيــق معايــر األجهــزة الكهربائيــة، ووضــع التعرفــات 

لرتشــيد االســتهالك. ومــن جهــة أخــرى، يحتــاج إنتــاج الطاقــة املتجــددة 

وخفــض االعتــامد عــى النفــط لتوليــد الكهربــاء إىل توظيــف اســتثامرات 

ضخمــة. وتحتــاج الحكومــة ألداء دور محــوري يف تطويــر مــزارع الطاقــة 

الشمســية ومــزارع طواحــن الهــواء لتوليــد الكهربــاء. وميكــن أن يكــون 

مــن املثمــر التعــاون عــى املســتوى العاملــي مــع دول أخــرى للحصــول 

ــن  ــاء م ــاج الكهرب ــة إلنت ــة الفني ــارف والدراي ــل املع ــة ونق ــى التقني ع

خيــارات طاقــة متجــددة مجديــة. كــام أن إدارة ميــاه الــرف الصحــي 

والتدابــر الهادفــة إىل تحســن إعــادة تعبئــة خزانــات امليــاه الجويــة إىل 

التخفيــف أيًضــا مــن العــبء عــى التحليــة.
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أبوظبي
التعرفة املعدلة التعرفة القدمية الرشيحة

أبوظبي – مكتب التنظيم والرقابة
)فلس / كيلوواط ساعة( )فلس / كيلوواط ساعة(

)متوسط االستهالك اليومي 

بالكيلوواط ساعة / يوم(

4.15

4.15

حتى 30
شقة

مواطنن السكني

4.56 أكر من 30   

4.15 حتى 400
فيال

  

5.5 أكر من 400   

17.43

12.45

حتى 20
شقة

عاملة وافدة  

26.39 أكر من 20   

17.43 حتى 400
فيال

  

26.39 أكر من 400   

أخرى    

24.65
12.45

ال يوجد الحكومي 

13.28 ال يوجد التجاري 

دبي
التعرفة املعدلة التعرفة القدمية الرشيحة

هيئة كهرباء ومياه ديب
)فلس / كيلوواط ساعة( )فلس / كيلوواط ساعة( )االستهالك بالكيلوواط ساعة / شهر(

19.09 6.64  2000 - 0

السكني والتجاري
23.24 7.47 2001 - 4000

26.56 8.3 4001 - 6000

31.54 9.96 6001 فام فوق

19.09 7.47 0 - 10000
الصناعي

31.54 9.96 10000 فام فوق

مقارنة التعرفــات والتدابير المتخذة في 
دول مجلــس التعاون الخليجي األخرى

تعرفــة الكهربــاء فــي دول خليجيــة أخــرى
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قطر
التعرفة املعدلة التعرفة القدمية الرشيحة

)ريال قطري / كيلوواط قطر - كهرماء

ساعة(

)ريال قطري / كيلوواط 

ساعة(
)االستهالك بالكيلوواط ساعة / شهر(

6.72

1.68

0 - 2000

سكني

7.56 2001 - 4000

8.4 4001 - 6000

10.08 6001 - 8000

15.12
0.03

8001 - 15000

18.48 15000 فأكر

7.56 1.68 1 - 4000

تجاري
10.92

2.52
4001 - 10000

12.6 10001 - 15000

15.12 3.36 15000 فأكر

10.92 1.68 شقة  صناعي

26.88 3.36 شقة حكومي

الشارقة
التعرفة املعدلة التعرفة القدمية الرشيحة

هيئة كهرباء ومياه الشارقة
)فلس / كيلوواط ساعة( )فلس / كيلوواط ساعة( )االستهالك بالكيلوواط ساعة / شهر(

6.23 1.66

شقة

سكني

املواطنون 

السكني

ال يوجد 6.64 تجاري

ال يوجد 9.13 صناعي

24.9 6.64 شقة سكني الوافدون
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السعودية العربية  المملكة   
التعرفة املعدلة التعرفة القدمية الرشيحة هيئة تنظيم الكهرباء – اململكة 

)هللة / كيلوواط ساعة(العربية السعودية )هللة / كيلوواط ساعة( )االستهالك بالكيلوواط ساعة(

4.05 0.81 0 - 2000

سكني

8.1 2.43 2001 - 4000

9.72 2.43 4001 - 5000

9.72 2.43 5001 - 6000

12.15 3.24 6001 - 7000

16.2 4.05 7001 - 8000

17.82 4.86 8001 - 9000

19.44 4.86 9001 - 10000

21.06 5.67 10001 فأكر

4.05

2.43

0 - 2000

تجاري

8.1 2001 - 4000

9.72 4001 - 5000

9.72

4.05

5001 - 6000

12.15 6001 - 7000

16.2 7001 - 8000

17.82 8001 - 9000

19.44
5.67

9001 - 10000

21.06 10001 فأكر

4.05

5.67

0 - 2000

حكومي

8.1 2001 - 4000

9.72 4001 - 5000

9.72 5001 - 6000

12.15 6001 - 7000

16.2 7001 - 8000

17.82 8001 - 9000

19.44 9001 - 10000

21.06 10001 فأكر

9.72 2.43 - 5.67 شقة صناعي
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عمان سلطنة 
التعرفة املعدلة التعرفة القدمية الرشيحة

سلطنة ُعامن
)بيزة / كيلوواط ساعة( )بيزة / كيلوواط ساعة( )االستهالك بالكيلوواط ساعة(

7.9 2.37 1 - 1000

سكني

11.85 3.16 3001 - 5000

15.8 3.95 5001 - 7000

19.75 4.74 7001 - 10000

23.7 6.32 أكر من 10000

9.48 ال يوجد سبتمرب إىل أبريل
صناعي

18.96 ال يوجد مايو إىل أغسطس

املصدر: مواقع الوزارات املعنية

لبحرين ا
التعرفة املعدلة التعرفة القدمية الرشيحة

البحرين
)فلس / كيلوواط ساعة( )فلس / كيلوواط ساعة( )االستهالك بالكيلوواط ساعة(

2.43 0.81 1 - 1000

املواطنون 7.29سكني 1.62 3001 - 5000

12.96 3.24 فأكر 5001

12.96

مامثلة لتعرفة املواطنن

0- 5000

الوافدون سكني
15.39 5001 - 25000

17.01 25001 - 50000

23.49 فأكر 50000

4.86

3.24

1 - 1000

10.53أخرى 3001 - 5000

15.39 فأكر 5001
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