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تغيرات تعرفة الكهرباء في المملكة العربية السعودية في الفترة 2018 -1974
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المصدر :بوابة كابسارك لبيانات الطاقة.

يمثل استهالك األفراد في المملكة حوالي  50%من إجمالي استهالك الكهرباء ،حيث بلغ عدد المستفيدين من القطاع السكني سبعة
نظرا لطبيعة المناخ الحار في المملكة ،حيث يرتفع
ماليين في عام  .2017يستخدم الجزء األكبر من هذه الكهرباء ألغراض التكييف والتبريد ً
حادا في أشهر الصيف .وقد ارتفعت أسعار الكهرباء عدة مرات خالل العقد الماضي لتعكس تكلفة توليد الكهرباء
الطلب على الكهرباء
ارتفاعا ً
ً
بشكل أفضل .وفي عام  ،2018ارتفعت أسعار الكهرباء لشرائح االستهالك المنخفضة كخطوة أولى لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد
استهالك الكهرباء.

األفكار الرئيسة:
•تتباين أسعار الكهرباء في المملكة وفق شريحة االستهالك ونوع القطاع .وقد كانت التعرفة موحدة لجميع شرائح االستهالك في القطاع
السكني حتى عام  ،1984حيث شهدت األسعار بعد ذلك تغيرات لمختلف المستهلكين.
•استحدثت أربع تعرفات للقطاع السكني عام  .2016وبلغت األسعار  0.05ريال/كيلوواط/ساعة لالستهالك  1-2000كيلوواط/ساعة ،و
 0.10ريال/كيلوواط/ساعة لالستهالك  2001-4000كيلوواط ،و  0.20ريال/كيلوواط/ساعة لالستهالك  4001-6000كيلوواط ،وبلغت
 0.30ريال/كيلوواط/ساعة لالستهالك الذي يتجاوز  6000كيلوواط/ساعة.
تحقيقا لرؤية  ،2030أطلقت المملكة إصالحات جديدة دخلت حيز التنفيذ في يناير  ،2018تضمن أحدها رفع اسعار الكهرباء بشكل ملحوظ
•
ً
لترشيد استهالكها.
ارتفاعا في أسعار الكهرباء عام  ،2018بينما بقيت األسعار على حالها للقطاعات األخرى.
•شهدت القطاعات السكنية والزراعية والتجارية
ً
ولمزيد من المعلومات حول تغير أسعار الكهرباء في المملكة يمكن االطاع على أسعار الكهرباء في المملكة.
بدال من الشرائح األربع المستحدثة
•شهدت تعرفة الكهرباء للقطاع السكني مراجعة في عام  2018ليتم تطبيقها على شريحتي استهالك ً
عام  2016جميعها .فارتفعت التعرفة لالستهالك الذي يقل عن  2000كيلوواط/ساعة من  0.05إلى  0.18ريال/كيلوواط/ساعة ،كما
ارتفعت من  0.10إلى  0.18ريال/كيلوواط/ساعة لالستهالك بين  2000-4000كيلوواط/ساعة ،وبقيت التعرفة لمن يستهلك أكثر من
 6000كيلوواط/ساعة دون تغيير.
•طبقت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة بمقدار  5%على السلع والخدمات -بما في ذلك المياه والطاقة كالكهرباء والغاز .يأتي
ذلك تماش ًيا مع االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.
•يستفيد  48%من المواطنين السعوديين من برنامج حساب المواطن الذي شهد تخصيص  2.3مليار ريال ألكثر من  11مليون مستفيد
في شهر أغسطس  .2018ويهدف البرنامج لتغطية جزء من تكاليف فواتير الخدمات وتعويض األثر الناتج عن ارتفاعات األسعار.
استخدامات تحليالت كابسارك بيانات تاريخية لتعرفات الكهرباء في المملكة جمعت من مصادر متفرقة كهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج
والشركة السعودية للكهرباء.
أتيحت بيانات كابسارك لتكون مقروءة آل ًيا لتسهيل استخدامها في النماذج االقتصادية .وتوفر البيانات وسائل للباحثين لفهم تغييرات بنية
التعرفات وفق القطاعات وعبر الزمن.
يمكنك الوصول للبيانات المقروءة آال ًيا عبر بوابة بيانات كابسارك.

الباحث :عبير الغامدي
عبير باحث مشارك تتمتع بخبرة في إدارة بيانات الطاقة وتطبيقات األبحاث المتعلقة بها .وتشمل اهتماماتها البحثية إمدادات الطاقة
كبيرا من البيانات على بوابة بيانات كابسارك إلى جانب تطوير تطبيقات تحليالت الطاقة.
واستخداماتها .وقد نشرت عددا
ً

