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 شكر وتقدير

العالميف الذم اعانني عمى القياـ بيذا الجيد المتكاضع داعيا اف يككف فيو خيرا ينتفع بو الحمد هلل رب 

 مف االخريف.

الحمد هلل حمد الشاكريف، كاف اكؿ مف يستحؽ الشكر ىك استاذم الفاضؿ الدكتكر محمكد الجعفرم 

مانتو العممية دراستي كفي اعداد ىذا البحث ككاف خير اميف ال في الذم لـ يأؿ جيدا في مساعدتي

ككذلؾ اتقدـ بالشكر الجزيؿ الى جميع اساتذتي في جامعة القدس الذيف لـ  كما فمؾ مني الؼ شكر

 يدخركا جيدا في عطائيـ.

 خير سند كمعيف خالؿ فترة دراستي. التي كانت الغالية اشكر زكجتي

قامكا بتزكيدم بالبيانات اشكر ايضا العامميف في شركات تكزيع الكيرباء الذيف لـ يبخمكا عمي بكقتيـ ك 

 التي احتاجيا النجاز ىذا العمؿ المتكاضع.

.العمػي القديػر أف يجعػؿ ىػذا العمػؿ خالصػان لكجيو الكريػـ اهللأسػأؿ   

 

  عبد القادر احمد عبد القادر قيسية



 ج

 

 

 ممخصال

لكيربػاء العاممػة ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى ا ر االداء االدارم عمػى االداء المػالي لشػركات تكزيػع ا

كذلؾ مف خالؿ دراسة االداء االدارم لمشركات مف خالؿ مجمكعة مف ، في الضفة الغربية في فمسطيف

الممارسات االدارية كمدل قػدرتيا عمػى تغييػر الكاقػع المػالي، كتناكلػت الدراسػة  ال ػة محػاكر ىػي محػكر 

فػػي  المػػنيا الكصػػفيمػػدت الدراسػػة الػػذمـ المدينػػة كمحػػكر الفاقػػد الكيربػػائي كمحػػكر المصػػاريؼ. كقػػد اعت

، تػػػـ اسػػػتخداـ المقػػػابالت المييكمػػػة كمجمكعػػػات النقػػػاش البؤريػػػة كػػػأداة لمدراسػػػة حيػػػث تػػػـ اجػػػراء التحميػػػؿ

المقابالت كمجمكعات النقاش مع شركات تكزيع الكيرباء االربعة العالمة في الضفة الغربية كىي شػركة 

 .الخميؿ كشركة كيرباء الجنكب كيرباء الشماؿ كشركة كيرباء القدس كشركة كيرباء

اظيػػرت الدراسػػة اف الكاقػػع المػػالي لشػػركات تكزيػػع الكيربػػاء بحاجػػة الػػى تحسػػيف كبيػػر خصكصػػا اذا تػػـ 

مقارنتػػػو بكضػػػع شػػػركات تكزيػػػع الكيربػػػاء فػػػي الممكمػػػة االردنيػػػة. كقػػػد اظيػػػرت الدراسػػػة ايضػػػا اف االداء 

تدني االداء بشكؿ عاـ باالضػافة الػى البيئػة االدارم لشركات التكزيع ىك احد العكامؿ التي ساىمت في 

 كتطبيقيا.الخارجية كمناطؽ عمؿ الشركات كال قافة السائدة فييا كضعؼ القكانيف كالتشريعات 

ضػركرة تطبيػؽ الخطػػط االسػتراتيجية لمشػركات كزيػػادة كخرجػت الدراسػة بمجمكعػػة مػف التكصػيات اىميػػا 

صػدار قػكانيف كتشػريعات رادعػة لممتجػاكزيف باالسػتيالؾ كفاءة العامميف كالتخمص مف البطالة المقنعة، ا

غير المشػركع كتسػاعد الشػركات فػي تحصػيؿ الػذمـ المدينػة كمنيػا العمػؿ ببػراءة الذمػة بػيف المؤسسػات، 

اسػػػتخداـ التكنكلكجيػػػا الحدي ػػػة كاىميػػػػا العػػػدادات الذكيػػػة لزيػػػادة التحصػػػػيؿ كتخفػػػيض الفاقػػػد الكيربػػػػائي، 

كضػـ خدمػة الكيربػػاء فػي جميػع البمػديات كالييئػػات المحميػة الػى شػػركات االسػتفادة مػف كفػكرات الحجػػـك 

 التكزيع.



 د
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Abstract 

The study aimed to identify the effect impacts of the administrative performance on the 

financial performance indicators of the electricity distribution companies operating in the 

West Bank. In Palestine by studying the administrative performance of companies was 

analyzed through evaluating a set of administrative practices. The analysis provided a set 

of policy variables that could be employed to straighten  the financial performance of the 

electricity companies.  

The study dealt with three dimensions: account receivables, electrical loss and operating 

expenses. Based on descriptive approach, structured interviews and focus groups were 

employed to gather data for analysis. The interviews and focus groups were conducted 

with the four electricity distribution companies in the West Bank: the Northern Electricity 

Company NEDCO, the Jerusalem Electricity Company JDECO, the Hebron Electric Power 

Company HEPCO and the Southern Electricity Company SELCO. 

The study reveals that the financial performance of the electricity distribution companies 

needs to be significantly improved, in particular, when   it is compared with performance   

of electricity distribution companies in Jordan. The study also showed that the 

administrative performance of the distribution companies is one of the factors that 

contributed to lag behind the performance of the companies. In addition to the external 

factors,   business, culture and legislations remain the factors behind the performance of 

electricity companies . 

The study has come up with a number of recommendations:  they include the need to 

implement the strategic plans of companies, increase the   workers’ productivity and 

eliminate disguised unemployment. Enforcement laws and legislations would enable 

companies to improve collection efficiency. On the other hand,  the use of modern 

technology , such as smart meters will increase collection  efficiency and reduce the 

electricity losses. 
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 الفصل االول
_____________________________________________________ 

 مشكمة الدراسة واهميتها 
 

 المقدمة: 1.1

لمقطاع الخاص  المممكؾالى  ال ة قطاعات رئيسية كىي قطاع التكليد  بشكؿ عاـ يقسـ قطاع الكيرباء

ت التكليد الى مناطؽ نقؿ الطاقة الكيربائية مف محطاكىك قطاع حككمي كيعنى ب  ـ قطاع النقؿ

عميو ك  ككف عف طريؽ شركات تكزيع مممككة لمبمديات كالمجالس القركية.يالتكزيع ك   ـ قطاعاالستيالؾ 

 كىي:مف اربعة شركات  رؤية سمطة الطاقة الفمسطينيةقطاع التكزيع في الضفة الغربية كحسب يتككف 

: تـ (Jerusalem Electricity Distribution Company JDECO)شركة كيرباء القدس  .1

كمنطقة امتيازىا في محافظات كسط الضفة الغربية كتضـ محافظات  القدس  1914تأسيسيا في العاـ 

كرقـ تسجيميا   03/2011 –كراـ اهلل كبيت لحـ كاريحا حيث تـ اصدار رخصة ليا رقـ ش/ؾ/ـ/ؽ 

562600700. 

 :(Nothern Electricity Distribution Company NEDCO)شركة كيرباء الشماؿ  .2

كمنطقة امتيازىا محافظات  2010كبدأت اعماليا تمكز  2008تأسيسيا في شير كانكف ال اني عاـ 

شماؿ الضفة الغربية كتضـ محافظات نابمس كطكلكـر كجنيف كسمفيت كطكباس كقمقيمية حيث تـ 

 562601203كرقـ تسجيميا  02/2011 –اصدار رخصة ليا رقـ ش/ؾ/ش/ـ 
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: تـ (Southern Electricity Distribution Company SELCO)كب شركة كيرباء الجن .3

كمنطقة امتيازىا جميع محافظة الخميؿ  2004كبدأت اعماليا في العاـ  1998تأسيسيا في العاـ 

 باست ناء مدينة الخميؿ كمناطؽ عمؿ شركة كيرباء الخميؿ كلـ يتـ اصدار رخصة ليا حتى تاريخو.

: تـ تأسيسيا في (Hebron Electric Power Company HEPCO)شركة كيرباء الخميؿ  .4

ـ يتـ كمنطقة امتيازىا في مدينة الخميؿ كمدينة حمحكؿ كل 2005كبدأت اعماليا في العاـ  2000العاـ 

 اصدار رخصة ليا حتى تاريخو

[Palestinian Electricity Regulatory council PERC: Annual Report, 2011]. 

اية ا ماف لكيرباء ىي المسؤكلة عف تزكيد المشتركيف بالطاقة الكيربائية كجبشركات تكزيع اكتعتبر 

 كيعتمدكما انيا المسؤكلة عف ادارة صيانة كتطكير الشبكات الكيربائية في قطاع التكزيع.  االستيالؾ

مف  اتجبيي التي كالرسـك كقيمة الخدمات  قيمة االستيالؾ عمىيذه الشركات ل الرئيسي دخؿال

في  تقـك ىذه الشركاتك  ،مجمس تنظيـ الطاقة الفمسطينية مف التعرفة المحدد اسعار حسب مشتركييا

بشراء الطاقة الكيربائية مف شركة الكيرباء القطرية االسرائيمية باست ناء نقطة ربط كاحدة  الضفة الغربية

 نطقة اريحاتزكد مف خالليا م مف محطة السكيمة لشركة كيرباء محافظة القدس مع الشبكة االردنية

عدـ  مف شركة الكيرباء القطرية االسرائيمية حتى المحظة ىك الفمسطينية الشركاتكسبب تزكد  .جزئيا

 .[PERC, 2011] كمكرد لمضفة الغربية القطرية االسرائيمية تكفر بديال عف شركة الكيرباء

 الكيرباء ني لشبكاتكتحسيف الكاقع الف الجباية كالتحصيؿقدرة ىذه الشركات عمى رفع كفاءة  عكستك 

ككفاءة ادارة العالقة  كتقميؿ الفاقد الكيربائي في شبكات التكزيع باالضافة الى قدرتيا عمى ضبط نفقاتيا
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كالتي يفترض اف تؤدم الى كضع مالي جيد  ى ادارة منظكمة التكزيععممؤشرات نجاح مع مشتركييا 

 .لشركات تكزيع الكيرباء

الغربية الى كجكد عجز مالي يتزايد مف كات التكزيع العاممة في الضفة شر  كتشير البيانات المتكفرة عف

خسائر شركة كيرباء الشماؿ مف التشغيؿ حيث اف  حسب تقاريرىا المالية السنكية سنة الى اخرل

خسائر شركة كيرباء القدس حسب ك  مميكف دكالر 0.45بمغت  2011حسب التقرير المالي لمعاـ 

 مميكف دكالر 15.8بمغت  2014مميكف دكالر كفي العاـ  2.17بمغت  2011 التقرير المالي لمعاـ

 مميكف دكالر كفي العاـ 1.74بمغت  2011 خسائر شركة كيرباء الجنكب حسب التقرير المالي لمعاـك 

 حسب التقرير المالي لمعاـب ارباح كيرباء الخميؿمميكف دكالر بينما حققت شركة  5 بمغت 2013

. مميكف دكالر 0.7بقيمة  2013كالر اال انيا حققت خسارة في العاـ مميكف د 2.6 بقيمة 2011

م التقرير السنك [ كسنتناكؿ بالتفصيؿ كاقع شركات تكزيع الكيرباء الفمسطينية العاممة في الضفة الغربية

 .]2013-2011لشركة كيرباء الشماؿ كالقدس كالخميؿ كالجنكب، 
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  ازىا في الضفة الغربية( يكضح شركات التكزيع كمناطؽ امتي1.1شكؿ )

[Palestinian Electricity Regulatory council PERC: Annual Report, 2011]. 

 يمكف تمخيص المشكالت المالية التي تعاني منيا شركات التكزيع كما يمي:ك 

 االرتفاع المتزايد في قيمة الذمـ الدائنة. .1

 االرتفاع المتزايد في قيمة الذمـ المدينة. .2

 مفة المترتبة عمى نسبة الفاقد الكيربائي العالية.ارتفاع التك .3

 ارتفاع قيمة المصركفات بالنسبة الى قيمة المشتريات. .4
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كفي ىذه الدراسة كنظرا لترابط تمؾ المشكالت مف جية كارتباطيا باألداء االدارم لشركات التكزيع مف 

مالية لشركات. كعميو يمكف اف جية اخرل، فإنو سيتـ تناكؿ االداء االدارم في تحديد تمؾ المؤشرات ال

ت ار العديد مف التساؤالت كمنيا ما يشكؿ التساؤؿ الرئيسي ليذه الدراسة، كيمكف صياغتيا عمى النحك 

 التالي:

ما اثر االداء االداري عمى االداء المالي في شركات توزيع الكهرباء العاممة في الضفة الغربية في 

 فمسطين؟

 مبررات الدراسة:اهمية و  1.2

 ررات الدراسة:مب 1.2.1

العممية كالعممية خصكصا بالنظر الى اىمية قطاع الكيرباء  تيفدراسة ضركرية مف الناحيتعتبر ىذه ال

في ظؿ  شركات تكزيع الكيرباءلدل  ؾ بالنظر الى قيمة العجز الماليبالنسبة الى المجتمع ككذل

الشرائية لمدخؿ كالعجز المستمر تتم ؿ في ارتفاع معدالت البطالة كتآكؿ القكة اكضاع اقتصادية صعبة 

سمطة النقد [في المكازنة كالميزاف التجارم كبالتالي اتساع الفجكة اتساع الفجكة بيف االدخار كاالست مار. 

 ]2015الفمسطينية, 

 كمف ىذه المبررات ما يمي:

 المبررات الذاتية:

 شركات المالي لمداء الاؤدم بالضركرة الى تحسف يفي قطاع التكزيع سكؼ  تحسيف االداء االدارم

 .ت افضؿ لزبائنياقدرتيا عمى تقديـ خدماكبالتالي تعزيز 



6 

 

 

 المبررات الموضوعية:

  استمرار كجكد الظاىرة يضعؼ قدرة قطاع التكزيع عمى تقديـ الخدمات بالكفاءة المطمكبة.اف 

 ع.الكقكؼ عمى اسباب الظاىرة قد يؤدم الى كضع الحمكؿ لمتخمص مف الخسارة في ىذا القطا 

  استمرار كجكد الظاىرة مع كجكد زيادة مضطردة في االحماؿ قد يؤدم الى تفاقـ ىذه الظاىرة مع

 الزمف مما قد ييدد كجكد شركات التكزيع.

 اهمية الدراسة: 1.2.2

اىمية قدرة  خالؿ الكيرباء بالنسبة الى المجتمع كمف كبيرة مف خالؿ اىمية تكتسب ىذه الدراسة اىمية

خمص مف العجز المالي الذم يتكبده كيحكؿ دكف قدرتو عمى العمؿ كتقديـ الت عمى قطاع التكزيع

خدماتو لممشتركيف بالجكدة المطمكبة كمف خالؿ ت بيط قدرة القطاع عمى النمك بالكتيرة المطمكبة تزامنا 

بالشكؿ المطمكب كالذم يحتاج  عدـ القدرة عمى التطكر التقني مع الزيادات في االحماؿ باإلضافة الى

 يما يمي:فمكازنات تفتقر الييا الشركات في ظؿ كجكد العجز المالي. لذا تكمف اىمية ىذه الدراسة  الى

 االهمية العممية:

 .المساىمة في تطكير االطار النظرم المتعمؽ بأسباب العجز المالي في شركات تكزيع الكيرباء 

  العجز المالي في شركات مف المتكقع أف تساىـ نتائا ىذه الدراسة في تسميط الضكء عمى ظاىرة

تكزيع الكيرباء كأف تدفع الجيات الحككمية كغير الحككمية لممبادرة في حؿ ىذه المشكمة ك أف تككف 

 ات  التي خمصت إلييا الدراسة مرجعا ليـ.يالبيانات ك االحصائ
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 ف مف المتكقع أف تككف ىذه الدراسة منطمقا لمعديد مف الدراسات في ألمستقبؿ كأف تككف رافدا م

 ركافد المعمكمات التي تشخص الظكاىر في قطاع التكزيع كالتي بحاجة الى معالجة.

 االهمية العممية:

  تجاه معرفةمف المتكقع اف تساىـ ىذه الدراسة في زيادة الكعي لدل شركات تكزيع الكيرباء 

 اسباب العجز المالي كاف تساعد ىذه الشركات في عالج ىذه الظاىرة.

 ىذه الدراسة الجيات الحككمية كبعض المنظمات غير الحككمية الى المبادرة  مف المتكقع اف تدفع

 يعاني منيا القطاع. لمساعدة شركات التكزيع عمى عالج ظاىرة العجز المالي التي

  تقميؿ العبء المالي عمى كزارة المالية الفمسطينية مف خالؿ تعزيز قدرة شركات التكزيع عمى الكفاء

يقاؼع ا ماف الكيرباء المشتراة مف شركة الكيرباء القطرية االسرائيمية بالتزاماتيا باتجاه دف خصـ قيمة  كا 

 العجز مف امكاؿ المقاصة المحكلة لمسمطة الفمسطينية.

 اهداف الدراسة:  1.3

يدفع العجز المالي في شركات تكزيع الكيرباء كتزايد قيمة الديف المتراكـ الى الحاجة لمعرفة اسباب 

 تسعى التي األىداؼ فإف الدراسة ك الكقكؼ عمى أىـ محدداتيا مشكمة معالجة يؿسب ىذا العجز، ك في

 :يأتي تتمخص بما أف يمكف لتحقيقيا، الدراسة ىذه

  التعرؼ عمى كاقع كمحددات االداء االدارم في تحصيؿ قيمة االستيالؾ مف المشتركيف كمدل

 ارتباطو بالعجز المالي في شركات التكزيع.
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 االدارم في ادارة الفاقد الفني كغير الفني كعالقتو بالعجز المالي في شركات  التعرؼ عمى االداء

 التكزيع.

  التعرؼ عمى االداء االدارم في ادارة المصركفات كالنفقات كعالقتو بالعجز المالي في شركات

 تكزيع الكيرباء.

 كالحد مف تراكـ  تحديد االجراءات كاالليات االدارية التي يمكف اف تسيـ في تقميؿ العجز المالي

 الديكف.

  المساىمة في تقديـ تكصية لمسمطة الفمسطينية لحؿ مشكمة العجز المالي في شركات تكزيع

 الكيرباء الفمسطينية كبالتالي تقميص مشكمة صافي االقراض الذم تعاني منو الخزينة الفمسطينية.

  كات التكزيع عند الكصكؿ الى تكصيات ناجعة لحؿ مشكمة ىذا العجز المالي الحاصؿ في شر

 تشخيص اسبابو كتخميص الشركات مف االخطار التي تحيؽ بيا نتيجة كجكده.

كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة، فانو سيتـ استخداـ اسمكب المقابالت المييكمة كالمجمكعات البؤرية مع 

 شخصيات ادارية في شركات التكزيع. كتـ المجكء الى اسمكب المقابالت المييكمة لتحقيؽ ما يمي:

  الحصكؿ عمى رأم متخصصيف في مجاؿ الدراسة كلدييـ المعرفة كالقدرة عمى تقييـ االداء

 االدارم كأ ره عمى االداء المالي لشركات التكزيع.

  .بسبب عدـ قدرة المستيمكيف عمى تقييـ االداء االدارم كأ ره عمى االداء المالي لشركات التكزيع 
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 :التعريفات 1.4

يو الجيكد الفردية كالجماعية نحك تحقيؽ اىداؼ مشتركة باستخداـ المكارد ىي تكج الكفاءة االدارية:

المتاحة باعمى فعالية عف طريؽ فعؿ األشياء الصحيحة بطريقة صحيحة كبالتالى تنخفض التكاليؼ، 

 لمحصكؿ عمى اكبر منفعة.  المدخالت كالمكارد كالكقت كالجيد كالماؿ استخداـ أقؿ كـ ممكف مف فيتـ

 ىك زيادة المصركفات اك النفقات عف االيرادات. لمالي:العجز ا

ىك القطاع المسؤكؿ عف تزكيد المشتركيف بالطاقة الكيربائية بعد شرائيا مف  قطاع توزيع الكهرباء:

 .الشركة القطرية االسرائيمية، كيتككف مف شركات مساىمة خصكصية مممككة لمبمديات

، كيشمؿ الفاقد الفني الناتا الطاقة المشتراة كالمباعة لممشتركيفىك الفرؽ بيف كمية  الفاقد الكهربائي:

تدفؽ التيار الكيربائي عبر الشبكة الكيربائية بسبب الخكاص الفيزيائية لممكاد المككنة لمشبكة عف 

 غير الفني اك االسكد نتيجة التعدم عمى الشبكة كاستيالؾ الطاقة بشكؿ غير مشركع. كالفاقد 

ىك مقدار الديكف التي يديف بيا العمالء لمشركة كذلؾ مرتبط بطكؿ المدة التي يستغرقيا  الذمم المدينة:

  .العمالء لسداد الفكاتير

 .ىي النسب التى تقيس كفاءة اإلدارة فى استغالؿ المكارد استغالالن أم ؿ لتحقيؽ األرباح نسب الربحية:

إلى  االست مارات ؿ المكتسبة أك الخاسرة فيىك عبارة عف النسبة بيف األمكا العائد عمى االستثمار:

 مقدار األمكاؿ المست مرة كيعرؼ ايضا بمعدؿ الربح اك العائد.
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ك مدل مدخكليا مف إيرادات المبيعات ،  التشغيؿ ىك مقياس لكفاءة الشركة في هامش التشغيل:

كالزكاة إلى صافي  كلكف قبؿ احتساب الفكائد كالضرائب التشغيؿ دخؿ نسبة رياضيان عمى أنو يحسب 

 المبيعات. 

 :قطاع الكهرباء الفمسطيني في الضفة الغربية 1.5

 :نشأة قطاع الكهرباء الفمسطيني في الضفة الغربية 1.5.1

في العيد الع ماني عندما  1914يعكد تاريخ الكيرباء في فمسطيف الى السابع مف كانكف ال اني عاـ 

اتس" امتيازا لتكليد الطاقة الكيربائية كتكزيعيا في "يكربيدس مفركممنح احد الرعايا اليكنانييف كيدعى 

منطقة القدس  ـ تال ذلؾ كا ناء االنتداب البريطاني صراع عمى حقكؽ االمتياز مع الميندس الييكدم 

مف اصؿ ركسي "بنحاس ركتنبرغ" مما دفع الحككمة اليكنانية الى المجكء الى محكمة العدؿ الدكلية 

االعتراؼ باالمتياز لمفرماتس مما اسفر عف اعتراؼ المندكب السامي الحككمة البريطانية  إللزاـ

بحقكقو ككذلؾ اصدر قانكنا لتقنيف امتياز كتكليد الكيرباء كتكزيعيا في مدينة القدس كجكارىا، كفي عاـ 

عف االمتياز مقابؿ حصكلو عمى امتياز جديد يسمح لو بتكليد الطاقة تنازؿ مفركماتس  1926

بعد  .1928ء مف القدس حيث شكؿ شركة كيرباء القدس محدكدة الضماف عاـ الكيربائية في جز 

عشريف عامان مف العمؿ كقعت شركة الكيرباء مع حككمة االنتداب البريطاني اتفاقية جديدة تتنازؿ فييا 

عف بعض امتيازىا في القدس الغربية لصالح شركة كيرباء فمسطيف "مشركع ركتنبرغ" مقابؿ تمديد 

كأطمؽ عمى شركة كيرباء فمسطيف اسـ شركة الكيرباء  1948ى األكؿ مف كانكف ال اني امتيازىا حت

القطرية اإلسرائيمية. كىكذا أصبحت مدينة القدس تزكد بالكيرباء مف قبؿ شركتيف أحداىما إسرائيمية 

قامت كؿ مف بمديات القدس، راـ اهلل، بيت لحـ، كبيت ساحكر،  1956عاـ  فيك  .كاألخرل عربية
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يؿ الشركة كشركة مساىمة محدكدة تحمؿ اسـ )شركة كيرباء محافظة القدس األردنية المساىمة بتسج

في ك  .المحدكدة( بعد أف كانت اسميا قبؿ ذلؾ شركة كيرباء لكاء القدس األردنية المساىمة المحدكدة

رقـ كالمنشكر في الجريدة الرسمية  1962لسنة  28أصدرت الحككمة األردنية القانكف  16/8/1962

يقضي بتكسيع منطقة امتياز شركة كيرباء محافظة القدس بحيث يشمؿ محافظة القدس  1630

كمناطؽ بيت لحـ كبيت جاال كبيت ساحكر كحتى مشارؼ  بيةبأكمميا كالتي تغطي منطقة القدس العر 

حتى أريحا شرقان كراـ اهلل كالبيرة كدير دبكاف ك  نكبان، كما تشمؿ مناطؽ االمتيازمحافظة الخميؿ ج

كىي مناطؽ امتياز مشارؼ محافظة نابمس شماالن كجميع القرل كالبمديات كالكاقعة في تمؾ المناطؽ 

 . www.jdeco.net]المكقع الرسمي لشركة كيرباء القدس [ الشركة الحالية

عمى فترات باقي المناطؽ الفمسطينية بالكيرباء عف طريؽ الشركة القطرية االسرائيمية كقد تـ تزكيد 

مناطؽ الضفة الغربية تستكرد الكيرباء مف الشركة القطرية  ىذا بالرغـ اف جميع الشركات فيكتة متفا

االسرائيمية باست ناء نقطة ربط كاحدة لشركة كيرباء محافظة القدس مع الشبكة االردنية مف محطة 

 السكيمة تزكد مف خالليا منطقة اريحا جزئيا.

لسنة  13قانكف الكيرباء العاـ كىك قرار بقانكف رقـ  يةصدر عف الرئاسة الفمسطين 2009كفي عاـ 

 كالذم قسـ نظاـ الكيرباء الى  ال ة قطاعات منفصمة كىي: 2009

، كقطاع يتـ الجمع بيف التكليد كالتكزيعقطاع التكليد: كيتككف مف شركات مساىمة عمى اف ال  .1

 التكليد ال زاؿ غير مكجكد في الضفة الغربية حتى الحظة.

 قؿ: تنشأ بمكجب القانكف شركة النقؿ الكطنية كتككف مممككة بالكامؿ لمسمطة الكطنية.الن قطاع .2
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 التكزيع: كيتككف مف شركات مساىمة تمتـز الييئات المحمية باالنضماـ الييا. قطاع .3

بتكصية مف ك  الفمسطينية مف قبؿ سمطة الطاقة مرخصةمف خالؿ شركات  كيتـ تكزيع الطاقة الكيربائية

كعمى الييئات المحمية االنضماـ الييا كأعضاء مساىميف كعمى شركة التكزيع  الطاقةمجمس تنظيـ 

المعتمدة ادارة قطاع الطاقة في منطقة امتيازىا كتزكيد المشتركيف بالطاقة الكيربائية ضمف المعايير 

 ليذا القطاع

 .]2009، 81: العدد الكقائع الفمسطينية[

الطاقة كالذم يتكلى مراقبة كؿ ما يتعمؽ بنشاطات قطاعات يضا بمكجب القانكف مجمس تنظيـ أينشأ ك 

كقاـ باصدار اكؿ  2010اعمالو في شير شباط  أنتاجا كنقال كتكزيعا كاستيالكا حيث بدإالكيرباء 

 قطاع التكزيع.كتـ تطبيقيا عمى  20/06/2011تعرفة مكحدة السعار الكيرباء بتاريخ 

لمعمؿ في الضفة  ىاكمناطؽ امتياز  المذككرة سابقا لكيرباءمجمس تنظيـ الطاقة شركات تكزيع ا كقد حدد

 ,Palestinian Electricity Regulatory council PERC: Annual Report] الغربية

2011]. 

  :البنية التحتية لقطاع الكهرباء في فمسطين 1.5.2

ككاف  ناتألتسعيصؼ تلمغاية حتى من ضعيفة الفمسطيني تحتية لقطاع تكزيع الكيرباءالبنية الكانت 

ىناؾ العديد مف المشتركيف غير المتصميف بالشبكة الكيربائية حتى انو كاف ىناؾ قرل بأكمميا غير 

اعادة تأىيؿ الشبكات  حيث عممت سمطة الطاقة الفمسطينية عمى دعـ مشاريع  مزكدة بخدمة الكيرباء

الذم نفذه مركز كحسب المسح  2008عاـ  ، كفيكيربة المناطؽ غير المكيربة ئمة كمشاريعاالق
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 2015% كفي نياية 99.8االحصاء الفمسطيني كانت نسبة المشتركيف المتصميف بالشبكة الكيربائية 

تركيف متصميف الحصاء الفمسطيني كاف جميع المشم للمركز لمجياز اكحسب مسح الطاقة المنزلي 

 .]2015، 2008 ،يمسح الطاقة المنزل: الحصاء الفمسطينيل ممركز الجياز ال[ بالشبكة الكيربائية

عمى الطاقة المستكردة مف المناطؽ المجاكرة كخصكصا  في الضفة الغربية تعتمد المناطؽ الفمسطينية

% كمف االردف 95كقد بمغت نسبة الطاقة المستكردة مف الشركة القطرية الشركة القطرية االسرائيمية 

حيث بمغ استيالؾ الضفة  2013% مف اجمالي الطاقة المستكردة في الضفة الغربية خالؿ العاـ 5

 276يتـ تزكيدىا مف خالؿ  اعةجيجا كاط س 3,849مف الطاقة الكيربائية  2013الغربية خالؿ العاـ 

 نقطة ربط عمى الجيد المتكسط كالجيد المنخفض.

، مف شركة الكيرباء القطرية االسرائيمية نقطة ربط 86تتزكد شركات التكزيع في الضفة الغربية مف ك 

لربط ىي نقطة تغذية شبكة شركة التكزيع مف شبكة شركة التزكيد. كنقاط الربط لشركات كنقطة ا

 كما ىي في الجدكؿ التالي:مكزعة التكزيع 

 (: عدد نقاط الربط لشركات التكزيع1.1جدكؿ رقـ )

 عدد نقاط الربط الشركة الرقـ

 13 (NEDCO)شركة كيرباء الشماؿ  1

 51 (JDECO)شركة كيرباء القدس  2

 17 (SELCO)شركة كيرباء الجنكب  3

 5 (HEPCO)شركة كيرباء الخميؿ  4

 86 المجمكع

 [World Bank; PricewaterhouseCoopers PWC, 2014] 
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 التزويد واالجراءات الفمسطينية لمتغمب عميها:مشكالت  1.5.3

ة النقؿ المتعمقة بالتزكيد بسبب التزكد مف شبك التكزيع مف العديد مف المشكالت تعاني شركات

تزكيد شركات التكزيع مف خالؿ نقاط الربط المنتشرة عمى تمؾ الشبكة  خالليا االسرائيمية كالتي يتـ مف

كالتي تتم ؿ في عدـ الفعالية في متابعة كمعالجة االعطاؿ كبالتالي احداث انقطاعات عف المشتركيف 

اجو ىذه الشركات مشكالت في . كما تك يرتيا عف المشتركيف االسرائيمييفلفترات اطكؿ نسبيا مف نظ

الصيانة الالزمة لخطكط النقؿ كفي الكقت المناسب باالضافة الى االنقطاعات في اكقات  اعماؿ

العديد مف المعكقات يكاجو الذركة، كما اف زيادة اك رفع القدرات لنقاط الربط اك عمؿ نقاط ربط جديدة 

المطمكبة منيا في تزكيد مشتركييا بالطاقة القياـ بالمياـ  عمى التي تحد مف قدرة شركات التكزيع

 المنشآتكما تحد مف قدرتيا عمى تطكير قطاع الطاقة كتزكيد  ،الجكدة المطمكبةبالكمية ك  الكيربائية

لالزمة لمتشغيؿ حيث يتـ التذرع باسباب فنية بعدـ كفاية الطاقة في المنطقة الصناعية الكبيرة بالطاقة ا

 سياسية اك امنية. اسباب ات عمى شركات التكزيع اكاك بأسباب مالية م ؿ المتأخر 

لزيادة مركنة كفعالية منظكمة النقؿ في الضفة الغربية اعدت سمطة الطاقة كالمكارد الطبيعية دراسة ك 

، كذلؾ كيمك فكلت في كؿ مف نابمس كجنيف كراـ اهلل كالخميؿ 131/33النشاء اربعة محطات تحكيؿ 

في  ترقكميا بانشاء محطة باشرت شركة النقؿ الكطنية . كقدية كتكسيعياالعادة تاىيؿ شبكة النقؿ الحال

صرة في كاخرل في منطقة  ميجا كاط 180ميجا كاط قابمة لمزيادة حتى  90بقدرة  محافظة الخميؿ

ميجا كاط قابمة لمزيادة حتى  135ميجا كاط كمحطة الجممة في جنيف بقدرة  90بقدرة  محافظة نابمس

دؼ الشركة مف خالؿ انشاء ىذه المحطات الى مكاجية الزيادة في االحماؿ ، كتيميجا كاط 180

كالقدرة عمى مكاكبة الزيادة في الطمب عمى الطاقة الكيربائية باالضافة الى اىداؼ تنظيمية تتم ؿ في 



15 

 

 

تكحيد نقاط الربط مع الشركة القطرية االسرائيمية في نقطة ربط كاحدة عمى لكؿ محطة عمى خط الجيد 

االغراض الى باالضافة  كيمك فكلت كاالستفادة مف الحصكؿ عمى تعرفة شراء مخفضة 161ؿ الناق

كال  اال اف ىذه المشاريع تع ر اتماميا الفنية المتم مة في السيطرة كالتحكـ في الشبكة كادارة االحماؿ

 التي تمر بيا شركة النقؿ الكطنيةبسبب حالة الجمكد  زالت قيد االنشاء

[Palestinian Energy and Natural Resources Authority PENRA: Electric Utility 

Management Project ESMP, 2014]. 
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 الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 مؤشرات االداء المالي لشركات توزيع الكهرباء 

 

الكيرباء مدل كفاءة كفاعمية االجراءات االدارية التي يتـ تعكس مؤشرات االداء المالي لشركات تكزيع 

مف المشكالت المالية اىميا  دتنفيذىا في المستكيات االدارية المختمفة. كتعاني شركات التكزيع مف عدي

تزايد قيمة الذمـ المدينة عمى المشتركيف كارتفاع نسبة الفاقد الفني كالفاقد غير الفني )االستيالؾ غير 

كارتفاع نسبة المصاريؼ الى المشتريات. اما بالنسبة لمتعرفة الكيربائية فقد تـ تحديدىا مف  المشركع(

قبؿ مجمس تنظيـ الطاقة. كلذلؾ سنتناكؿ في ىذا الفصؿ المؤشرات المالية لمشركات كمدل تأ يرىا 

 عمى اداء الشركة مف جية كدكر االجراءات االدارية في تحديد مستكاىا مف جية اخرل.

 ة:مقدم 2.1

اف ا ماف الكيرباء المشتراة مف شركة الكيرباء القطرية االسرائيمية ال يتـ دفعيا بالكامؿ مف قبؿ 

كانما يتـ دفع جزء منيا كيتـ تسجيؿ باقي قيمتيا كديكف لصالح شركة الكيرباء  فمسطينييفالمشتريف ال

ة الى يالقطرية االسرائيم جأت شركة الكيرباءل القطرية االسرائيمية. كبسبب ارتفاع قيمة تمؾ الديكف

كلذلؾ اصبحت كزارة  المكزعيف الفمسطينييفالحككمة االسرائيمية لمساعدتيا في تحصيؿ ديكنيا مف 

جزء مف حساب ضريبة المقاصة لصالح شركة الكيرباء القطرية  المالية االسرائيمية تقـك باقتطاع
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كـ كزارة المالية االسرائيمية بجبايتو االسرائيمية. كحساب ضريبة المقاصة ىك حساب الضرائب الذم تق

لحساب السمطة الكطنية الفمسطينية حسب بركتكككؿ اتفاقية باريس االقتصادية. كعند اقتطاع جزء مف 

ذلؾ الحساب لصالح شركة الكيرباء القطرية االسرائيمية بدؿ ديكف الكيرباء فإنو يتـ تجيير الديكف الى 

مة المبالغ المخصكمة ىي ديكف لكزارة المالية الفمسطينية عمى السمطة الكطنية الفمسطينية لتصبح قي

. كنتيجة كىك ما يعرؼ بصافي االقراض شركات تكزيع الكيرباء الفمسطينية كالبمديات كالمجالس القركية

بقيمة تفكؽ المميار  2015-2012لذلؾ تقمصت ايرادات السمطة الكطنية الفمسطينية خالؿ االعكاـ 

لصالح شركة الكيرباء اقتطاعات كزارة المالية االسرائيمية مف حساب المقاصة دكالر تقريبا بسبب 

القطرية االسرائيمية بدؿ ديكف الكيرباء عمى المكزعيف مف الضفة الغربية كقطاع غزة حيث تـ تجيير 

 .[World Bank; PWC, 2014] مة الى كزارة المالية الفمسطينيةتمؾ القي

مستحقة لشركة الكيرباء القطرية االسرائيمية يتبقى جزء اخر تظؿ كبتسديد جزء مف قيمة الديكف ال

. كحسب التقرير المالي لشركة الكيرباء القطرية المكزعيف الفمسطينييف تطالب بو المدينيف مف

في  فانو ال زاؿ ىناؾ ديكف مستحقة عمى قطاع التكزيع الفمسطيني 2015االسرائيمية حتى نياية ايمكؿ 

 :The Israel Electric Corporation] مميكف دكالر 465يقدر بقيمة  ع غزةالضفة الغربية كقطا

financial report, 2015]. 

 مؤشرات االداء المالي:  2.2

 التعرفة الكهربائية 2.3.1

اك  اك االشتراكات كاف قطاع تكزيع الكيرباء يعاني مف العشكائية في تسعير المبيعات سكاء لمخدمات

قانكف الكيرباء العاـ كالذم بمكجبو تـ انشاء مجمس تنظيـ  في ا ماف االستيالؾ الى حيف صدكر
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الطاقة كالذم مف مسؤكليتو تحديد اسعار التعرفة الكيربائية لمخدمات كاالستيالؾ حيث قاـ باصدار 

 :ىي في الجدكؿ التالي كما 20/06/2011بتاريخ  السعار االستيالؾ اكؿ تعرفة مكحدة

 دةالتعرفة الكيربائية المكح (:2.1جدكؿ)

 الشريحة                                               التعرفة = شيكل / ك و س
 مشترك منزلي / عداد عادي

كيمك كاط ساعة  100ما ال يزيد عف  – 1مف 

 شيريا

0.4751 
كيمك كاط  200ما ال يزيد عف  – 101مف

 ساعة شيريا

0.5234 
 0.5487 كيمك كاط ساعة شيريا 200اك ر مف 

 10 بمغ المقطكع شيرياالم
 مشترك منزلي  / عداد مسبق الدفع

كيمك كاط ساعة  100ما ال يزيد عف  – 1مف 

 شيريا

0.4751 
كيمك كاط  200ما ال يزيد عف  – 101مف

 ساعة شيريا

0.5234 
 0.5487 كيمك كاط ساعة شيريا 200اك ر مف 

 0 المبمغ المقطكع شيريا
 مشترك منزلي  / عداد مسبق الدفع

لحيف امكانية تطبيؽ تعرفة  مستكيةتعرفة 

 الشرائح

0.537 
 0 المبمغ المقطكع شيريا

 مشترك تجاري
 0.5899 مشترؾ تجارم / عداد عادم

 20 المبمغ المقطكع شيريا
 0.5794 مشترؾ تجارم  / عداد مسبؽ الدفع

 10 المبمغ المقطكع شيريا
 تعرفة االشتراكات الصناعية والزراعية

 0.4954 عداد عادم صناعي /
 30 المبمغ المقطكع شيريا

 6.6مف مشترؾ عمى فكلتية الجيد المتكسط 

 33حتى 

0.456 
 120 المبمغ المقطكع شيريا
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 0.4750 مشترؾ زراعي 
 10 المبمغ المقطكع شيريا

 تعرفة انارة الشوارع ومضخات المياه والخدمات المؤقتة
 0.5359 مضخات المياه
 30 شيرياالمبمغ المقطكع 
 0.4735 انارة الشكارع

 10 المبمغ المقطكع شيريا
 0.7616 خدمات مؤقتة / عداد عادم

 20 المبمغ المقطكع شيريا
 0.7616 خدمات مؤقتة / عداد مسبؽ الدفع

 10 المبمغ المقطكع شيريا
 تعرفة المشتركين المغذيين من الشبكة االردنية

اعة كيمك كاط س 500ما ال يزيد عف  – 1مف

 شيريا

0.3596 
 0.4176 كيمك كاط ساعة شيريا 500اك ر مف 

(PERC, 2011) 

 كالرسـك تـ تطبيؽ تعرفة االستيالؾ عمى قطاع التكزيع باالضافة الى التعرفة المكحدة لمخدمات

كالتعرفة المكحدة لالشتراكات، كتـ عمؿ مراجعة لمتعرفة خالؿ السنكات المالحقة حيث صدر اخر 

 .15/09/2015االستيالؾ بقرار مف مجمس الكزراء بتاريخ  تحديث لتعرفة

اما بخصكص تاريخ التعرفة الكيربائية فقد تـ اصدار  ال ة نسخ مف التعرفة خالؿ الخمس سنكات 

حيث صدرت اكؿ تعرفة كيرباء مكحدة بعد المصادقة عمييا مف مجمس الكزراء بقرار رقـ   ماضيةال

كتـ مراجعتيا كالمصادقة عمى تعرفة جديدة مف  20/06/2011/ـ.ك/س.ؼ( بتاريخ 04/94/13)

كاستمر العمؿ بيا لحيف  28/08/2012/ـ.ك/س.ؼ(  بتاريخ 04/14/14مجمس الكزراء بقرار رقـ )
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صدكر النسخة ال ال ة مف التعرفة كالمصادقة عمييا مف مجمس الكزراء بقرار رقـ 

 .15/09/2015/ـ.ك/ر.ح( كذلؾ بتاريخ 24/68/17)

بحسب ما افاد مجمس تنظيـ الطاقة في اخر تعرفة تـ صياغتيا كنشرىا  التعرفة الكيربائية كيتـ صياغة

بزيادة ىامش ربح الى  كذلؾ 15/09/2015بتاريخ  /ـ.ك/ر.ح(24/68/17رقـ ) بقرار مجمس الكزراء

 يتـ حسابيا كما يمي:حسب المتغيرات الرئيسية ادناه، ك  التكمفة

 + تكمفة مشتريات الكيرباء
 مصاريؼ التشغيمية+ ال

 + االستيالؾ السنكم
 + العائد عمى االست مار

 + رسكـ ترخيص
 اجمالي االيرادات

 رسـك مساىمات المشتركيف 
 رسـك المبمغ المقطكع مف المشتركيف 
 الدعـ الحككمي 

تأ ير تغير اسعار الشراء مف الشركة القطرية ±      

 االسرائيمية
 تنظيماجمالي االيرادات الخاضعة لم

 

معدؿ التعرفة )شيكؿ/ؾ ك س( =    

بناء عمى قرار  % مف قيمة المصاريؼ التشغيمية15بنسبة  كيتـ احتساب رأس الماؿ العامؿ لمشركات

شيكؿ لكؿ  0.002كرسكـ الترخيص  لجميع الشركات %8بنسبة كالعائد عمى االست مار  مف الحككمة

 .كيمك كاط ساعة مباعة
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فاف المجمس يراجع التعرفة  2009( لسنة 13( مف قانكف الكيرباء العاـ رقـ )14ة رقـ )كبحسب الماد

المقرة كيكصي بتغييرىا بناء عمى اخطاء غير مقصكدة تمت لصالح الشركة اك المستيمكيف اك بناء 

عمى التغير في التكمفة كما ينظر في طمبات التعديؿ المقدمة مف الشركات كالمستكفية لمشركط 

 يكما مف تاريخ تقديـ الطمب. 60كبة كيكصي لسمطة الطاقة بشأنيا بما ال يتجاكز المطم

يفضؿ اف تككف قصيرة كتراعي المتغيرات التي اف الفترات التي تستغرؽ لتقييـ التعرفة كاعادة تعديميا 

التغير في التكمفة بالنسبة  تحدث كتؤ ر عمى اما اسعار التكمفة بالنسبة لقطاع التكزيع اك عمى

التغير في الدخؿ لممستيمكيف كالحصة مف الدخؿ لدفع بدؿ االستيالؾ مف الطاقة  لممستيمؾ م ؿ

الكيربائية حيث تـ عمؿ دراسة مف قبؿ البنؾ االكركبي بعنكاف ىؿ يستطيع المستيمؾ الفقير دفع بدؿ 

سنكات مف  استيالؾ الماء كالكيرباء كالتي خرجت بنتيجة اف التأخير في اعادة صياغة التعرفة لعدة

 Fankhauser ; Tepic] القدرة عمى دفع ا ماف االستيالؾ شأنو احداث فركقات قميمة في محددات

,2005]. 

 الذمم الدائنة لشركات التوزيع: 2.3.2

اجمالي قيمة الذمـ الدائنة عمى شركات التكزيع كذلؾ حسب التقارير السنكية لشركات التكزيع  كافك 

 :ىي مكضحة في الجدكؿ التاليمميكف دكالر كما  826قد بمغت  2015حتى نياية العاـ 
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-2011العكاـ كنسبتيا الى المشتريات خالؿ ا الذمـ الدائنة لشركات التكزيعقيمة  (:2.2جدكؿ )

2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

ال 
شم

ء ال
هربا

ة ك
شرك

NE
DC

O
 

 55.4 65.4 59.6 53.9 38.3 المشتريات )مميكف دكالر(
 82.9 80.1 90.4 62.3 30.2 يكف دكالر(الذمـ الدائنة )مم

نسبة الذمـ الدائنة الى 
 المشتريات

78.8% 115.6% 151.6% 122.5% 149.6% 

س 
لقد

ء ا
هربا

ة ك
شرك

JD
EC

O
 

 224.4 241.1 231.1 210.3 176.7 المشتريات )مميكف دكالر(
 435.6 447.8 370.3 249.5 221.5 الذمـ الدائنة )مميكف دكالر(

الدائنة الى  نسبة الذمـ
 المشتريات

125.3% 118.7% 160.3% 185.7% 194.1% 

يل 
لخم

ء ا
هربا

ة ك
شرك

HE
PC

O
 

 49.7 58.0 53.7 46.0 40.9 المشتريات )مميكف دكالر(
 184.5 189.4 182.0 146.8 137.7 الذمـ الدائنة )مميكف دكالر(
نسبة الذمـ الدائنة الى 

 %371.2 %326.4 %339.2 %319.4 %336.5 المشتريات
ب 

جنو
ء ال

هربا
ة ك

شرك
SE

LC
O

 
 12.6 19.8 14.6 14.0 12.0 المشتريات )مميكف دكالر(
 123.1 122.7 103.2 84.5 76.7 الذمـ الدائنة )مميكف دكالر(
نسبة الذمـ الدائنة الى 

 المشتريات
638.8% 602.9% 707.2% 620.7% 977.0% 

 تكزيع نات مف الميزانيات كالتقارير السنكية لشركاتالمصدر: مف اعداد الباحث، تـ اعادة ترتيب البيا

 الكيرباء



23 

 

 

 التزايد مف سنة الى اخرلكيشير الجدكؿ اعاله الى اف قيمة الديكف عمى شركات التكزيع اخذه في 

حيث  مميكف دكالر 826قد بمغ  2015حيث اف اجمالي الديكف عمى شركات التكزيع حتى نياية العاـ 

في القيمة لبعض الشركات في السنة االخيرة اال اف ذلؾ يعكد الى اسعار انو بالرغـ مف االنخفاض 

صرؼ الدكالر لتمؾ السنة حيث اف ذلؾ يظير كاضحا عند النظر الى نسبة الذمـ الدائنة الى 

كتشير البيانات في جدكؿ الذمـ الدائنة الى استمرار صعكد مؤشر الذمـ الدائنة  .المشتريات لنفس السنة

اضعاؼ خالؿ السنكات  3الدائنة لشركة كيرباء الشماؿ قد تضاعفت الى قرابة حيث اف الذمـ 

كتضاعفت تقريبا لمرة كاحدة ديكف شركة كيرباء القدس لنفس الفترة كما ازدادت الذمـ  2011-2015

% خالؿ نفس الفترة بينما ازدادت الذمـ الدائنة لشركة كيرباء 50الدائنة لشركة كيرباء الخميؿ بنسبة 

 % خالؿ نفس الفترة.60ب بنسبة الجنك 

 وصافي االقراض االيرادات في قطاع توزيع الكهرباء 2.3.3

طاقة الكيربائية ىك مبيعات ال مف التشغيؿ شركات تكزيع الكيرباءاليرادات اف المصدر الرئيسي 

. كىناؾ الفمسطيني لممشتركيف كحسب اسعار التعرفة الكيربائية المكحدة كالمقرة مف مجمس الكزراء

راكات كىذه تم ؿ الشتالرسكـ لمخدمات ككذلؾ رسـك ر اخرل لاليراد مف التشغيؿ يتم ؿ في امصاد

 لاليرادات مف التشغيؿ. كيكجد كذلؾ مصادر اخرل اىميا اليبات كالتبرعات التي مصادر اخرل

مف سمطة الطاقة الفمسطينية باالضافة الى اليبات كالتبرعات مف  تحصؿ عمييا شركات التكزيع

ت اك الدكؿ المانحة حيث عادة ما تعكض ىذه اليبات كالتبرعات جزء مف الخسارة الناتجة عف المؤسسا

 التشغيؿ.
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تحكؿ دكف قدرتيا عمى  مف التيار الكيربائي شركات التكزيع تدني كفاءة التحصيؿ لقيمة مبيعاتاف 

عمى مدار  خرلمف سنة الى اعجزا متراكما  ذلؾ قد سببمشترياتيا مف الطاقة ك  قيمة فاتكرة تسديد

اقة الكيربائية دفع الحككمة االسرائيمية الى سنكات عمميا، كاف عدـ قدرتيا عمى تسديد ا ماف الط

اقتطاع جزء مف حساب المقاصة الفمسطينية كتحكيمو الى شركة الكيرباء القطرية بدؿ جزء مف ا ماف 

ف صافي االقراض لكزارة المالية الطاقة الكيربائية غير المسددة مف قبؿ المكزعيف الفمسطينييف كجزء م

 الفمسطينية.

تعاني كزارة المالية الفمسطينية مما يسمى صافي االقراض كىك االصطالح المتداكؿ منذ لذلؾ 

لمداللة عمى المبالغ المخصكمة مف ايرادات المقاصة  2002استحداث حساب الخزينة المكحد في عاـ 

كف مستحقة لمشركات االسرائيمية المزكدة لمكيرباء كالمياه مف قبؿ كزارة المالية االسرائيمية لتسكية دي

معيد ابحاث  [ في الضفة كالغربية كقطاع غزة لمجانب الفمسطيني مف شركات كبمديات كىيئات محمية

 .] 2015ماس،   السياسات االقتصادية الفمسطيني

ة صافي تصادية الفمسطيني )ماس( بخصكص معضممعيد ابحاث السياسات االقكبحسب تقرير 

الى  2003خالؿ الفترة مف  صافي االقراضل التطكر الكمي كاف 2015عاـ ايار  20االقراض بتاريخ 

 كما يمي: )بالمميكف دكالر امريكي( 2012
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 خصـ مستحقات الكيرباء كنسبتو مف صافي االقراض كمف اجمالي النفقات لمسمطة (:2.3جدكؿ)

 السنة

اجمالي النفقات 
العامة لمسمطة 

نية الفمسطي
 )مميكف دكالر(

صافي 
االقراض 
)مميكف 
 دكالر(

خصـ الكيرباء عف 
الضفة كغزة )مميكف 

 دكالر(

نسبة خصـ 
الكيرباء مف 
صافي 
 االقراض

نسبة خصـ 
الكيرباء مف 
اجمالي النفقات 

 لمسمطة
2003 1,635 173 86 49.7% 5.3% 
2004 1,528 157 44.7 28.5% 2.9% 
2005 2,281 344 71.2 20.7% 3.1% 
2006 1,707 376 148.6 39.5% 8.7% 
2007 2,877 535 207.9 38.9% 7.2% 
2008 3,487.7 447 225.3 50.4% 6.5% 
2009 3,375.9 374 196.3 52.5% 5.8% 
2010 3,200.1 264 227.0* 86.0% 7.1% 
2011 3,254.6 139 119.5* 86.0% 3.7% 
2012 3,258.2 277 238.1* 86.0% 7.3% 
2013 3,419.1 211.2 181.6** 86.0% 5.3% 
2014 3,606.9 287.4 247.1** 86.0% 6.9% 
2015 3,621.4 300.5 258.3** 86.0% 7.1% 
 %6.0 %58.0 21251.6 31885.1 371251.9 المجموع

-2010لمسنكات  بالنسبة الى صافي االقراض خصـ الكيرباء عف الضفة كغزة*تـ احتساب معدؿ 

2012 

** تـ احتساب قيمة خصـ الكيرباء عف الضفة كغزة بنفس نسبة خصـ الكيرباء مف صافي االقراض 

 2012-2010لمسنكات 
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 376حيث بمغ  2007 – 2006تجاىا صاعدا ككصؿ ذركتو خالؿ الفترة كقد اتخذ صافي االقراض ا

مميكف دكالر  535، كارتفع الى 2006% مف اجمالي النفقات العامة في العاـ 22مميكف دكالر أم 

% مف اجمالي النفقات العامة كىي نسبة عالية بالمقارنة مع باقي 18.6بينما كانت نسبتو  2007عاـ 

ماس في تقرير جمسة طاكلة مستديرة بخصكص معضمة صافي االقراض  السنكات حيث كحسب معيد

بشكؿ  االكؿ تكقؼ بمديات الضفة عف الدفع :فاف ىذا االرتفاع ناجـ عف سببيف 2015في العاـ 

لشركة الكيرباء القطرية كال اني قياـ الحككمة االسرائيمية بخصـ بدؿ فكاتير المحركقات  منتظـ ككمي

 .ف امكاؿ المقاصةم لمشركات االسرائيمية

 عدـ االلتزاـ بدفع ا ماف االستيالؾالعديد مف المشتركيف عمى ل ذلؾ مف جية الى تشجيع لقد اد

كمف جية اخرل نقمت اسرائيؿ المشكمة بيف شركة الكيرباء القطرية  لشركات تكزيع الكيرباء الفمسطينية

لفمسطينية كالمكزعيف الفمسطينييف ليقكمكا االسرائيمية كالمكزعيف الفمسطينييف لتصبح بيف كزارة المالية ا

كة الكيرباء القطرية بالتحصيؿ كتسكية امكرىـ المالية مع كزارة المالية الفمسطينية بدال مف شر 

 .] 2015ماس،   معيد ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني [ االسرائيمية

كبمغ معدؿ  سعمائة مميكف دكالرمميار كتاك ر مف  ال ة  2015كلغاية  2003كقد استيمؾ منذ عاـ 

عشر عاما  % عمى مدار ال ال ة10.43نسبة صافي االقراض مف اجمالي نفقات المكازنة العامة 

 مميكف دكالر 168قدرت كزارة المالية الفمسطينية صافي االقراض بمبمغ  2014الماضية. كفي عاـ 

كقدرت صافي االقراض في العاـ  %170أم بزيادة  مميكف دكالر 287كلكف كاف االنفاؽ في الكاقع 

 .مميكف دكالر 300كلكف كاف االنفاؽ في الكاقع   مميكف دكالر 206بقيمة  2015
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عف شركات التكزيع كالبمديات في الضفة  لصالح شركة الكيرباء القطرية التي تخصـكتشكؿ المبالغ 

 مميار دكالر 2.25 نسبة كبيرة مف صافي االقراض حيث انيا بمغت قرابة الغربية كعف قطاع غزة

سنكيا كتبقى ديكف غير مخصكمة قرابة  مميكف دكالر 173أم ما يعادؿ  2015-2003الفترة خالؿ 

  1.سنكيا مميكف دكالر 273أم ما يعادؿ  مميكف دكالر 100

 2014تسديد ا ماف الكيرباء كالذم تـ نشره في العاـ  لزيادة كفاءةكبحسب تقرير خطة البنؾ الدكلي 

فاف نسبة العجز في تسديد ا ماف الكيرباء المكردة مف  2013كحتى  2010االعكاـ  و كخالؿفان

 % بالنسبة لقطاع غزة لنفس الفترة.100% لمضفة الغربية بينما بمغت 37الشركة القطرية بمغت 

% 41.8كتشكؿ نسبة  مميكف دكالر 460ككانت قيمة الديكف غير المدفكعة مف قبؿ شركة كيرباء غزة 

بينما احتمت شركة  2013كحتى  2009ديكف الكيرباء لمشركة القطرية خالؿ االعكاـ مف اجمالي 

دفكعة كيرباء القدس  اني اكبر المتخمفيف عف السداد لمشركة القطرية حيث بمغت قيمة الديكف غير الم

% مف اجمالي الديكف غير المدفكعة لمشركة 26.3كما يشكؿ نسبتو  مميكف دكالر 298لنفس الفترة 

 رية.القط

قد بمغ فقط  2013خالؿ العاـ  مف الكيرباء في الضفة الغربيةصافي االقراض  كتبيف مف الجدكؿ اف

لمشركة القطرية االسرائيمية كتـ تسجيؿ ديكف  مميكف دكالر 278في حيف تـ تسديد  مميكف دكالر 88

  .مميكف دكالر 177غير مدفكعة لمشركة القطرية بقيمة 

                                                           
 

1
  بتاريخ–صحيفةالحياة الت83/80/4802ملحقحياةوسوقحسبتقريرتمنشره خطيطفيلمقابلةمعالمهندسمرادحامدمديرقسم

سلطةالطاقةالفلسطينيةسابقاومديردائرةالتراخيصفيمجلستنظيمالطاقةومعالمهندسعليحمودةنائبالمديرالعاملشؤونالتخطيط

(4802(.)سلطةالنقدالفلسطينية،024،4802االستراتيجيلشركةكهرباءالقدس)صحيفةحياةوسوق:العدد
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اكبر المساىميف في صافي االقراض الناجـ عف عدـ تسديد ا ماف كتشكؿ شركة كيرباء القدس 

باالضافة الى ككنيا صاحب اكبر مديكنية لمشركة القطرية االسرائيمية مف الكيرباء في الضفة الغربية 

مف المكزعيف  المكزعيف في الضفة الغربية حيث بمغ اجمالي الديكف المطمكبة لمشركة القطرية

تقريبا مطمكبة  مميكف دكالر 309مميكف دكالر منيا  465تقريبا  2015العاـ حتى نياية  الفمسطينييف

 مف شركة كيرباء القدس. 

 مف المكزعيف الفمسطينييف مف الضفة كقد كانت الديكف غير المدفكعة لمشركة القطرية االسرائيمية

 .مميكف دكالر 1,125قد بمغت  2013-2010غزة خالؿ االعكاـ ك  الغربية

الذمـ الدائنة لشركات التكزيع كالمطمكبة لشركة الكيرباء القطرية االسرائيمية اىمية  كتعكس مؤشرات

كسمطة الطاقة ككزارة الداخمية كالحكـ المحمي المالية  مطة الكطنية الفمسطينية عبر كزارةتدخؿ الس

 بكضع الترتيبات المناسبة لحؿ مشكمة صافي االقراض.

فكعة مف قبؿ شركات التكزيع في الضفة الغربية لنفس الفترة كما كقد كانت قيمة كنسبة الديكف غير المد

  يمي:
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نسبة ديكف شركات التكزيع الى اجمالي الديكف لمشركة القطرية االسرائيمية قيمة ك  (:2.4جدكؿ)

2010-2013 

قيمة المبمغ غير المدفكع  الشركة / المبمغ
 (دكالرمميكف )

النسبة مف اجمالي غير المدفكع لمشركة 
 2013-2010رية مف الضفة كغزة القط

 %7.2 81.34 شركة كيرباء الشماؿ

 %26.3 296.48 شركة كيرباء القدس

 %7.4 83.02 شركة كيرباء الخميؿ

 %2.8 31.26 شركة كيرباء الجنكب

 %43.7 492.10 المجموع

 

 الذمم المدينة لشركات توزيع الكهرباء الفمسطينية 2.3.4

المدينة )ديكف الشركات عمى المشتركيف( فقد الذمـ  متزايدا فياف ىناؾ ارتفاعا  2.6يشير الجدكؿ 

 12.4% شركة كيرباء الشماؿ في 2015 - 2011خالؿ االعكاـ  كاف معدؿ الزيادة السنكية لمذمـ

كفي شركة كيرباء الجنكب  8.9كفي شركة كيرباء الخميؿ % 15.7في شركة كيرباء القدس %ك 

مف مشتريات جميع  15.3يادة في الذمـ لجميع الشركات %الكمي لمز  السنكم . ككاف المعدؿ%41.3

 اعكاـ لخمسةخالؿ ا مميكف دكالر 256كبمغت قيمة ىذه الزيادة  2015-2011الشركات خالؿ الفترة 

كبمغت  8.38كانت ىذه النسبة لشركات تكزيع الكيرباء في المممكة االردنية لنفس الفترة % بالمقابؿ

ؤشر الى كجكد فارؽ كبير في نسبة زيادة الذمـ المدينة لممشتركيف في مما ي مميكف دكالر 713قيمتيا 

كفي حاؿ تحسف اداء  .شركات التكزيع الفمسطينية العاممة في الضفة الغربية عف م يمتيا االردنية
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مميكف  115.7الشركات الفمسطينية ليصبح مما ال الداء م يالتيا االردنية، فاف االيرادات ستزداد بقيمة 

 مف قيمة المشتريات. 6.9تم ؿ نسبة %ك  اعكاـ خمسةالؿ الخ دكالر

كيتـ احتساب نسبة الزيادة الذمـ المدينة اك الديكف المطمكبة لمشركة مف المشتركيف حسب المعادلة 

 التالي:

 

 :2015-2011يكضح الزيادة في الذمـ بالنسبة لممشتريات لمشركات خالؿ االعكاـ  2.5الجدكؿ 

 2015-2011ة التغير في الذمـ المدينة الى المشتريات خالؿ قيمة كنسب (:2.5جدكؿ)

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  

اء 
هرب

ة ك
شرك ال 
شم

ال
NE

DC
O

 

 272.6 55.4 65.4 59.6 53.9 38.3 المشتريات )مميكف دكالر(

 33.8 6.7 3.7- 12.3 12.7 5.7 التغير في الذمـ المدينة )مميكف دكالر(

 %12.4 %12.2 %5.7- %20.7 %23.6 %14.8 نسبة لممشترياتنسبة التغير بال

اء 
هرب

ة ك
شرك س 

لقد
ا

JD
EC

O
 

 11083.6 224.4 241.1 231.1 210.3 176.7 المشتريات )مميكف دكالر(
 170.0 20.1 43.8 81.4 2.8- 27.5 التغير في الذمـ المدينة )مميكف دكالر(

 %15.7 %9.0 %18.2 %35.2 %1.3- %15.6 نسبة التغير بالنسبة لممشتريات
اء 

هرب
ة ك

شرك يل 
لخم

ا
HE

PC
O

 
 248.3 49.7 58.0 53.7 46.0 40.9 المشتريات )مميكف دكالر(

 22.0 1.8- 3.3- 11.9 4.0 11.2 التغير في الذمـ المدينة )مميكف دكالر(

 %8.9 %3.6- %5.7- %22.1 %8.8 %27.3 نسبة التغير بالنسبة لممشتريات

اء 
هرب

ة ك
شرك ب 
جنو

ال
SE

LC
O

 

 73.0 12.6 19.8 14.6 14.0 12.0 المشتريات )مميكف دكالر(
 30.1 10.9 5.1 4.5 5.4 4.4 التغير في الذمـ المدينة )مميكف دكالر(

 %41.3 %86.2 %25.6 %30.6 %38.5 %36.3 نسبة التغير بالنسبة لممشتريات

ت كالتقارير السنكية لشركات تكزيع المصدر: مف اعداد الباحث، تـ اعادة ترتيب البيانات مف الميزانيا

 الكيرباء
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 :2.6كلممقارنة بيف الذمـ الدائنة كالمدينة لشركات تكزيع الكيرباء تـ اعداد الجدكؿ 
 2015-2011(: فرؽ الذمـ الدائنة عف الذمـ المدينة الى المشتريات خالؿ 2.6جدكؿ)

  2011 2012 2013 2014 2015 

ال 
شم

ء ال
هربا

ة ك
شرك

NE
DC

O
 

 55.4 65.4 59.6 53.9 38.3 يات )مميكف دكالر(المشتر 

 82.9 80.1 90.4 62.3 30.2 الذمـ الدائنة )مميكف دكالر(

 40.0 36.1 39.4 25.3 13.6 الذمـ المدينة )مميكف دكالر(

 42.9 44.0 51.0 37.0 16.6 فرؽ الذمـ الدائنة عف المدينة

 %77.5 %67.3 %85.5 %68.6 %43.3 نسبة الفرؽ الى المشتريات

س 
لقد

ء ا
هربا

ة ك
شرك

JD
EC

O
 

 224.4 241.1 231.1 210.3 176.7 المشتريات )مميكف دكالر(

 435.6 447.8 370.3 249.5 221.5 الذمـ الدائنة )مميكف دكالر(

 256.0 256.1 210.4 120.7 133.2 الذمـ المدينة )مميكف دكالر(

 179.6 191.7 159.9 128.8 88.3 فرؽ الذمـ الدائنة عف المدينة

 %80.0 %79.5 %69.2 %61.2 %50.0 نسبة الفرؽ الى المشتريات

يل 
لخم

ء ا
هربا

ة ك
شرك

HE
PC

O
 

 49.7 58.0 53.7 46.0 40.9 المشتريات )مميكف دكالر(

 184.5 189.4 182.0 146.8 137.7 الذمـ الدائنة )مميكف دكالر(

 98.4 108.8 111.1 92.9 95.8 الذمـ المدينة )مميكف دكالر(

 86.1 80.6 70.9 53.9 41.9 فرؽ الذمـ الدائنة عف المدينة

 %173.2 %138.8 %132.1 %117.4 %102.5 نسبة الفرؽ الى المشتريات
ب 

جنو
ء ال

هربا
ة ك

شرك
SE

LC
O

 

 12.6 19.8 14.6 14.0 12.0 المشتريات )مميكف دكالر(

 123.1 122.7 103.2 84.5 76.7 الذمـ الدائنة )مميكف دكالر(

 56.3 49.3 43.9 36.9 33.9 الذمـ المدينة )مميكف دكالر(

 66.8 73.4 59.3 47.6 42.8 فرؽ الذمـ الدائنة عف المدينة

 %530.1 %371.1 %406.4 %339.8 %356.1 نسبة الفرؽ الى المشتريات

لشركات تكزيع المصدر: مف اعداد الباحث، تـ اعادة ترتيب البيانات مف الميزانيات كالتقارير السنكية 
 الكيرباء
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كيبيف الجدكؿ اعاله اف الذمـ الدائنة لجميع الشركات تفكؽ الذمـ المدينة مما يؤشر الى اف العجز 

 الحاصؿ ليس فقط بسبب الديكف المترتبة لمشركات عمى المشتركيف. كقد بمغت اجمالي الذمـ الدائنة

مدينة قد حيف كانت اجمالي الذمـ المميكف دكالر في  826لجميع الشركات  2015حتى نياية العاـ 

الزيادة في الذمـ الدائنة كالذمـ المدينة لجميع الشركات  معدؿعند مقارنة مميكف دكالر. ك  450بمغت 

كانت الزيادة في الذمـ الدائنة تفكؽ الزيادة في الذمـ المدينة بمقدار  2015-2011خالؿ االعكاـ 

ضعفا بسبب السيطرة  17التي كانت الزيادة لدييا تقارب  الضعؼ تقريبا باست ناء شركة كيرباء الخميؿ

 مميكف دكالر. 47عمى زيادة الذمـ المدينة الى حد كبير بينما زادت الذمـ الدائنة بقيمة 

 الكهربائي الفاقد 2.3.5

، كاسباب الفاقد في الطاقة لممشتركيف الفاقد الكيربائي ىك الفرؽ بيف كمية الطاقة المشتراة كالمباعة

 ة نكعيف:الكيربائي

ة الكيربائية السباب كالفاقد الفني: كىك فقداف جزء مف الطاقة الكيربائية ا ناء مركرىا خالؿ الشب .1

كمساحات مقاطع تمؾ المكصالت  كاطكاليا فيزيائية ليا عالقة بمدل مكصمية الككابؿ اك االسالؾ

الجيكد الكيربائية  قيمة ىكنكعية المكاد المصنكعة منيا كالمقاكمة النكعية لتمؾ المكاد باالضافة ال

 خالؿ كحدات الزمف. كعكامؿ اخرل كالتيارات المارة مف خالؿ تمؾ الشبكة

الفاقد غير الفني: كىك فقداف جزء مف الطاقة الكيربائية مف الشبكة الكيربائية بسبب العبث اك  .2

 مشركع. التعديات مف االفراد عمى الشبكة الكيربائية كاستيالؾ الطاقة الكيربائية بشكؿ غير
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في زيادة نسب الفاقد في شبكات التكزيع كيسبب ىدرا كبيرا لمكارد  د الفاقد غير الفني السبب الرئيسكيع

اال اف نسب الفاقد ال زالت شركات التكزيع، كبالرغـ مف االجراءات العديدة التي تقـك بيا الشركات 

كىي مف االسباب التي تفسر الفجكة ة كبيرة كبالتالي تساىـ في تكبد شركات التكزيع خسار  جدا مرتفعة

 .بيف قيمة الذمـ الدائنة كالمدينة

مميكف  399لشركات التكزيع االربعة يقارب  2015-2011 اجمالي قيمة الفاقد خالؿ االعكاـ كقد كاف

كىذا  تقريبا مف اجمالي قيمة مشترياتيا مف الطاقة خالؿ نفس الفترة 24% نسبة سنكية دكالر كيم ؿ

، كقد الذم يتـ فكترتو االستيالؾ قيمة عنصرا كراء ارتفاع التكمفة لممبيعات كبالتالي تراجعيعتبر سببا ك 

مميكف دكالر كتم ؿ  1,134كانت قيمة الفاقد خالؿ نفس الفترة لشركات التكزيع في المممكة االردنية 

الدائنة  يؤ ر مباشرة عمى تزايد الفرؽ بيف قيمة الذمـمف قيمة مشتريات تمؾ الشركات مما  %13

كفي حاؿ تحسف اداء شركات  .لشركات التكزيع الفمسطينية العاممة في الضفة الغربية كالمدينة

مميكف دكالر خالؿ  176مسطينية ليما ؿ اداء م يالتيا االردنية، فاف اجمالي االيرادات ستزداد بقيمة الف

 .اتقريب 11بنسبة سنكية % اعكاـ خمسةال

مة كبيرة في نظاـ التكزيع حيث اف العمؿ عمى تقميؿ ىذه النسبة سيعزز كتم ؿ ىذه النسبة كقيمتيا مشك

 .كينعكس عمى ادائيا بشكؿ عاـالقدرة المالية لشركات التكزيع بشكؿ كبير 

 كيتـ احتساب نسبة الفاقد بيف المشتريات كالمبيعات )جيجا كاط ساعة( بالنسبة لممشتريات كما يمي:

 

 شركات التكزيع العاممة في الضفة الغربية كما يمي: في كقيمتيا كقد كانت نسب الفاقد
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 2015-2011خالؿ االعكاـ  (: قيمة كنسبة الفاقد )الفني كغير الفني( مف المشتريات2.7جدكؿ)

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  

ال 
شم

ء ال
هربا

ة ك
شرك

NE
DC

O
 

 272.6 55.4 65.4 59.6 53.9 38.3 المشتريات )مميكف دكالر(

 %18.4 %17 %19 %19 %18 %20 الفاقد %نسبة 

 50.3 9.6 12.1 11.3 9.7 7.7 قيمة الفاقد مف المشتريات )مميكف دكالر(

س 
لقد

ء ا
هربا

ة ك
شرك

JD
EC

O
 

 1,083.6 224.4 241.1 231.1 210.3 176.7 المشتريات )مميكف دكالر(

 %25.8 %24 %25 %26 %27 %28 نسبة الفاقد %

 280.0 53.4 60.3 60.1 56.8 49.5 ات )مميكف دكالر(قيمة الفاقد مف المشتري

يل 
لخم

ء ا
هربا

ة ك
شرك

HE
PC

O
 

 248.3 49.7 58.0 53.7 46.0 40.9 المشتريات )مميكف دكالر(

 %20.0 %20 %19 %20 %19 %22 نسبة الفاقد %

 49.6 10.1 11.0 10.7 8.7 9.0 قيمة الفاقد مف المشتريات )مميكف دكالر(

الج
اء 

هرب
ة ك

شرك
ب 

نو

SE
LC

O
 

 73.0 12.6 19.8 14.6 14.0 12.0 المشتريات )مميكف دكالر(

 %25.5 %25 %26 %27 %24 %25 نسبة الفاقد %

 18.6 3.2 5.1 3.9 3.4 3.0 قيمة الفاقد مف المشتريات )مميكف دكالر(

ركات تكزيع المصدر: مف اعداد الباحث، تـ اعادة ترتيب البيانات مف الميزانيات كالتقارير السنكية لش
حكؿ ادارة الشركات  اف ارتفاع نسبة الفاقد الى مستكيات كبيرة ي ير العديد مف التساؤالت الكيرباء

الفمسطينية لمفاقد كضركرة اتخاذ اجراءات لمتابعة التجاكزات التي يتـ مف خالليا االستيالؾ غير 
رنة مع بيانات الشركات حيث انو كبالمقا المشركع كضركرة كضع خطط ناجعة لمكاجية ىذا النزيؼ

% عمى االقؿ مف اجمالي الفاقد 50االردنية فاف الفاقد الفني في شركات التكزيع الفمسطينية يشكؿ 
 .الكيربائي
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 المصروفات 2.3.6

في شركة التكزيع عامال ميما في مكقع  التشغيمية كالمصاريؼ االدارية كالعمكمية تم ؿ قيمة المصاريؼ
شركات التكزيع خسارة مف التشغيؿ  بعضلتعادؿ، كبسبب تسجيؿ اداء الشركة بالنسبة الى نقطة ا

يصبح االمر اك ر الحاحا تحميؿ تكاليؼ التشغيؿ كالمصركفات كاعادة تقييميا كمعرفة مدل مساىمتيا 
لتحديد مدل مساىمتيا في  كمقارنة قيمة المصركفات بالنسبة الى فاتكرة المشتريات في تمؾ الخسارة

 .التكزيع العجز المالي في شركات

  كبالرجكع الى التقارير السنكية لشركات التكزيع كانت المصركفات كما يمي:
 2015-2011كقيمة كنسبة المصاريؼ الى المشتريات خالؿ االعكاـ  (:2.8جدكؿ )

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  

ال 
شم

ء ال
هربا

ة ك
شرك

NE
DC

O
 

 272.6 55.4 65.4 59.6 53.9 38.3 المشتريات )مميكف دكالر(

 50.6 11.2 11.7 11.5 10.7 5.5 المصاريؼ )مميكف دكالر(

 %18.54 %20.22 %17.89 %19.25 %19.90 %14.23 نسبة المصاريؼ الى المشتريات

س 
لقد

ء ا
هربا

ة ك
شرك

JD
EC

O
 

 1,083.6 224.4 241.1 231.1 210.3 176.7 المشتريات )مميكف دكالر(

 220.6 48.3 48.0 45.1 38.5 40.7 المصاريؼ )مميكف دكالر(

 %20.36 %21.52 %19.89 %19.53 %18.30 %23.05 نسبة المصاريؼ الى المشتريات

يل 
لخم

ء ا
هربا

ة ك
شرك

HE
PC

O
 

 248.3 49.7 58.0 53.7 46.0 40.9 المشتريات )مميكف دكالر(

 42.9 8.8 8.3 8.0 9.7 8.1 المصاريؼ )مميكف دكالر(

 %17.30 %17.71 %14.29 %14.94 %21.20 %19.77 نسبة المصاريؼ الى المشتريات

ب 
جنو

ء ال
هربا

ة ك
شرك

SE
LC

O
 

 73.0 12.6 19.8 14.6 14.0 12.0 المشتريات )مميكف دكالر(

 18.6 4.8 4.1 5.0 2.4 2.2 المصاريؼ )مميكف دكالر(

 %25.50 %38.10 %20.94 %34.44 %17.13 %18.70 نسبة المصاريؼ الى المشتريات

اعداد الباحث، تـ اعادة ترتيب البيانات مف الميزانيات كالتقارير السنكية لشركات تكزيع المصدر: مف 
 الكيرباء
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-2011الى المشتريات لشركات التكزيع االربعة خالؿ االعكاـ  السنكية نسبة المصاريؼككاف معدؿ 

ه النسبة مميكف دكالر كتعتبر ىذ 333قيمتيا  تقريبا كقد بمغ مجمكع 19.8% كصمت الىقد  2015

في حيف كانت قيمة المصاريؼ لشركات التكزيع في  مرتفعة بالنسبة الى قيمة مشتريات ىذه الشركات

كىذا  .مف اجمالي مشترياتيا 9مميكف دكالر خالؿ نفس الفترة كتم ؿ نسبة % 766المممكة االردنية 

نو في حاؿ تما ؿ اداء يؤشر عمى االرتفاع الكبير في نسبة المصاريؼ لشركات التكزيع الفمسطينية كا

مميكف دكالر خالؿ  181بمغ يسكاف الشركات الفمسطينية بم يالتيا االردنية، فاف قيمة التكفير المالي 

 تقريبا مف قيمة المشتريات. 11االربعة اعكاـ كيم ؿ %

 االرباح والخسائر: 2.3.7

مميكف دكالر  72قد بمغ  2015-2011قد كاف اجمالي خسارة شركات التكزيع االربعة خالؿ االعكاـ ل

ات لمشركات خالؿ الفترة المذككرة بينما حققت الشركات تقريبا مف اجمالي قيمة المشتري 4.3كيم ؿ %

 مف اجمالي مشترياتيا لنفس الفترة. 1.8مميكف دكالر كتم ؿ نسبة % 152االردنية ارباحا بقيمة 

ىي في كما  2015-2011 كقد كانت ارباح كخسائر الشركات كنسبتيا مف مشترياتيا خالؿ السنكات

  :الجدكؿ التالي
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 2015-2011قيمة كنسبة االرباح مف المشتريات خالؿ االعكاـ  (:2.9جدكؿ)

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  

ال 
شم

ء ال
هربا

ة ك
شرك

NE
DC

O
 

 272.6 55.4 65.4 59.6 53.9 38.3 المشتريات )مميكف دكالر(

 10.0 3.3 2.4 2.0 2.3 0.0 االرباح )مميكف دكالر(

 %3.7 %6.0 %3.7 %3.4 %4.3 %0.0 نسبة االرباح الى المشتريات

س 
لقد

ء ا
هربا

ة ك
شرك

JD
EC

O
 

 1,083.6 224.4 241.1 231.1 210.3 176.7 المشتريات )مميكف دكالر(

 (78.4) (21.1) (15.8) (20.8) (18.5) (2.2) االرباح )مميكف دكالر(

 %7.2- %9.4- %6.6- %9.0- %8.8- %1.2- نسبة االرباح الى المشتريات

يل 
لخم

ء ا
هربا

ة ك
شرك

HE
PC

O
 

 248.3 49.7 58.0 53.7 46.0 40.9 المشتريات )مميكف دكالر(

  4.0  2.8  0.6 (0.9) (0.6)  2.1 االرباح )مميكف دكالر(

 %1.6 %5.6 %1.0 %1.7- %1.3- %5.1 نسبة االرباح الى المشتريات

ب 
جنو

ء ال
هربا

ة ك
شرك

SE
LC

O
 

 73.0 12.6 19.8 14.6 14.0 12.0 المشتريات )مميكف دكالر(

 (7.7)  6.4 (4.1) (5.1) (2.5) (2.4) االرباح )مميكف دكالر(

 نسبة االرباح الى المشتريات
-

20.0% 

-

17.8% 

-

34.9% 

-

20.7% 
50.8% -10.6% 

ر السنكية لشركات تكزيع المصدر: مف اعداد الباحث، تـ اعادة ترتيب البيانات مف الميزانيات كالتقاري

كما  2015-2011كيمكف تمخيص اداء شركات التكزيع في الضفة الغربية خالؿ االعكاـ ، الكيرباء

 :ىي في الجدكؿ التالي



38 

 

 

 2015-2011(: معدؿ اداء شركات التكزيع في الضفة الغربية خالؿ االعكاـ 2.10جدكؿ)

 /المشترياتاالرباح المشتريات/المصاريف /المشترياتالفاقد /المشتريات المدينة الذمم

15.3% 23.8% 19.8% -4.3% 

المصدر: مف اعداد الباحث، تـ اعادة ترتيب البيانات مف الميزانيات كالتقارير السنكية لشركات تكزيع 

بأداء قطاع التكزيع في المممكة  شركات تكزيع الكيرباء الفمسطينية اداء مقارنة اجماليكب الكيرباء

، فاف اداء قطاع التكزيع الفمسطيني متراجع عف نظيره ت المذككرة في الجدكؿ اعالهلممؤشرا نيةاالرد

مميكف دكالر مف قيمة مشتريات شركات  575كتم ؿ قيمة فرؽ االداء  34االردني بنسبة تقارب %

 كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي: التكزيع الفمسطينية خالؿ الفترة المذككرة

 2015-2011اء شركات التكزيع في الضفة الغربية خالؿ االعكاـ (: مقارنة معدؿ اد2.11جدكؿ)

 2015-2011معدل الشركات 

 الذمـ قطاع التوزيع / المؤشر
 المدينة

 االرباح المصاريؼ الفاقد

 %4.3- %19.8 %23.8 %15.3 اداء قطاع التوزيع الفمسطيني
 %1.8 %9.0 %13.3 %8.4 اداء قطاع التوزيع االردني

 %6.1 %10.8 %10.5 %6.9 اءالفرق في االد
 102.3 181.2 176.1 115.7 قيمة الفرق في االداء بالنسبة لممشتريات

 575.3 مجموع قيمة الفرق في االداء
 %34.3 نسبة فرق االداء الى المشتريات

 بالرجكع الى الميزانيات العمكمية لشركات تكزيع الكيرباء المصدر: اعداد الباحث
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 الثالفصل الث

______________________________________________________ 

 االطار النظري والدراسات السابقة 

 

 مة:دمق 1.3

اف مكضكع االداء المالي لشركات تكزيع الكيرباء مف المكاضيع الميمة كالتي ينعكس ادائيا عمى عدة 

المالية خصكصا  جيات منيا الحككمة الفمسطينية حيث اف عدـ قدرة الشركات عمى الكفاء بالتزاماتيا

تجاه الشركة القطرية االسرائيمية ينعكس عمييا مف خالؿ قياـ الحككمة االسرائيمية بحسـ قيمة الديكف 

االسرائيمية عمى شركات التكزيع الفمسطينية مف حساب المقاصة المستحقة لصالح الشركة القطرية 

لشركات التكزيع يحد مف قدرتيا عمى كبالتالي خفض ايرادات الخزينة الفمسطينية، كايضا العجز المالي 

تطكير البنية التحتية لمشبكات الكيربائية مما يؤ ر عمى قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى التطكر كما انو 

 يحد مف جكدة الخدمات التي تقدـ لمشتركي الكيرباء في مناطؽ عمؿ ىذه الشركات.

 ما يمي: شركات الكيرباء اداء الشركات م ؿكاىـ الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع 

قياس ا ر استخداـ نظاـ ادارة الجكدة الشاممة ( في دراسة بعنكاف 2013ناقش )الكببجي كابك عكاد، 

مدل استخداـ نظاـ ادارة الجكدة الشاممة الذم كصمت اليو الشركات  عمى تحسيف االداء المالي

الى البحث فيما اذا كاف الستخداـ نظاـ  كىدفت الدراسةالصناعية المساىمة العامة في البيئة االردنية 

ادارة الجكدة الشاممة تأ ير عمى تحسيف االداء المالي لمشركة، كقد استخدـ اسمكب المسح الشامؿ 

لممجتمع االحصائي لمدراسة كالمتم ؿ في الشركات الصناعية المساىمة العامة في االردف عبر تكزيع 
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، كلتقييـ الكضع المالي الفعمي ليذه الشركات تـ شركة 25استبانات عمى ىذه الشركات كعددىا 

. 2009حتى  2005الحصكؿ عمى مؤشراتو مف بكرصة عماف كمركز ايداع االكراؽ المالية مف العاـ 

المنيا الكصفي التحميمي لبياف مالمح تركيبة مجتمع الدراسة كتحميميا. كقد  افكقد استخدـ الباح 

في تحسيف االداء المالي ة الجكدة الشاممة ار داـ ابعاد اداظيرت الدراسة انو ال يكجد ا ر الستخ

لمشركات كما اكصت الدراسة تبني ادارة الشركات الستخداـ نظاـ ادارة الجكدة الشاممة كااللتزاـ بابعاده 

الجكدة يضمف االستغالؿ االم ؿ لممكارد مما يعني خفض التكاليؼ مما بدرجة عالية الف تحسيف 

 ضع المالي لمشركات عمى المدل البعيد.سينعكس عمى تحسيف الك 

تغيير االساليب االدارية التقميدية لتعزيز قدرة الشركات كليذه الدراسة عالقة بمكضكع البحث مف حيث 

 عمى مكاجية التحديات كتبني مفاىيـ ادارية حدي ة تمكنيا مف التغمب العقبات بكفاءة كفاعمية.

يز قطاع الكيرباء لتحسيف الكفاءة كدعـ النشاط ناقش بيال كغريغكلي في دراسة بعنكاف تعز ك 

نماذج تكازف تخص قطاع الكيرباء حيث  مف خالؿ اعداد.Bella ; Grigoli  ،2016االقتصادم، 

تقترح ىذه الكرقة عددا مف النماذج التي تم ؿ تكازف مختمؼ )بعض أفضؿ، كبعض أسكأ( مف قطاع 

)التي تؤ ر عمى آفاؽ اإلعسار أك المتصمة بقكاعد  الكيرباء. كىي تبيف كيؼ تؤ ر الخيارات السياسية

مدادات  تكليد كظركؼالإرساؿ الكيرباء أك تحديد التعرفة( كتكاليؼ  االست مار في تكليد الكيرباء كا 

المك كقة( بإنفاذ أقكل لمحد مف السرقة تؤدم  غيرك الكيرباء. كتظير أيضا كيؼ أف الكعكد المك كقة )

)أصغر(، كانخفاض اإلعانات الحككمية )األعمى(، كتعريفات أقؿ )أعمى(  إلى إمدادات كيربائية أكبر

كخسائر تكزيع، مما يؤ ر بدكره عمى النشاط االقتصادم. كلتكضيح ىذه النتائا، تستعرض الكرقة 
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تجربة ىايتي، كىي بمد عالؽ في تكازف سيء مف عدـ كفاية العرض كارتفاع األسعار كسرقة الكيرباء؛ 

 غكا التي تنتقؿ تدريجيا إلى تكازف أفضؿ في قطاع الكيرباء.ككذلؾ في نيكارا

كمحاربة كتعتبر ىذه الدراسة ميمة لمكضكع البحث مف ناحية اىتماميا بمكضكع الفاقد الكيربائي 

 السرقات لمطاقة الكيربائية كىك احد محاكر ىذا البحث.

رجعيات القياس دراسة جدكل كضع مجمكعة أكلية مف م Nexant ،2004 نكسانت  كقد ناقش

المتكفرة كجكدتيا  تقييـ البيانات يرباء يمكف تطبيقيا في جنكب اسيا باالعتماد عمىلشركات تكزيع الك

تقييـ مستكل مصالح أصحاب المصمحة كالجيات ك  ت التكزيعلتطكير مصفكفات اداء ذات مغزل لشركا

في حاؿ كانت تستحؽ  ممتابعةلت تقديـ اقتراحاك  المانحة اإلقميمية في إنشاء برناما مرجعية نمكذجية

 ذلؾ.

في شركات تكزيع الكيرباء كىي: قترح تطكير مقاييس األداء في خمس فئات مف العممياتاك   

 االداء التشغيمي (1

 خدمة العمالء (2

 قراءة االستيالؾ، اعداد الفكاتير كتحصيؿ االيرادات (3

 مراقبة التكاليؼ التشغيمية (4

 االداء المالي كالقدرة التنافسية (5

ساس الممارسات الدكلية كالمدخالت المقدمة مف الخبراء في المنطقة، تـ اعداد قائمة تضـ اك ر كعمى ا

إلدارة مشركع تجريبي حيث تأخذ في االعتبار  مقياس 30الى الحقا مقياس تـ اختصارىا  100مف 

 الصعكبات في جمع بيانات مك كقة.
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يدؼ الى اكماؿ النقص في مؤشرات كقد اكصت الدراسة بضركرة اطالؽ مشركع نمكذجي كمتابعتو ي

كانو سيتـ  االداء لشركات التكزيع اقميميا كذلؾ بتطكير ىذه المؤشرات مف الكضع الحالي لمشركات.

تنفيذ ىذا المشركع عمى مرحمتيف. المرحمة االكلى إنشاء آليات فعالة لمجيكد التعاكنية مع شركات 

في إرساء  30-20ال انية سيشمؿ كحدات تكزيع التكزيع لمعايير جمع البيانات بينما في المرحمة 

 ممارسات كضع المعايير.

كاىمية ىذه الدراسة بالنسبة لمبحث في ككنيا تناكلت العديد مف المعايير لقياس اداء الشركات كمف 

حيث كاف اىميا معايير لالداء التشغيمي كلخدمات المشتركيف ضمنيا معايير لمحاكر ىذا البحث 

حيث تـ االعتماد عمى ىذه الدراسة بشكؿ رئيس في تصميـ  كادارة التكاليؼ كلمفكترة كالتحصيؿ

 .(4.1المعايير االدارية جدكؿ )

دراسة سياسة سرقة التيار الكيربائي عمى مدل عشر ب Golden; Min, 2012غكلدف كميف  كقد قاـ

دل السرقة مع سنكات حيث تكصمت الى نتائا تظير اف سرقة الكيرباء كبيرة في الحجـ كما يختمؼ م

الدكرة االنتخابية لمدكلة حيث تككف كبيرة في السنة التي تجرم في االنتخابات بالمقارنة مع باقي 

مدل ك  المائية كازدياد سرقة التيار الكيربائي مف قبؿ المزارعيف بالتزامف مع ك افة االبار السنكات

  ارتباطو باالنتخابات.

بالجريمة السياسية اك نتيجة لضعؼ يار الكيربائي مرتبطة كقد فشمت النتائا في ا بات اف سرقة الت

 .في ادارة خدمات الكيرباء لممشتركيف المؤسسات

كىذه الدراسة ليا عالقة بالبحث مف حيث تحديد اشكاؿ مف تكجيات المشتركيف لالستيالؾ غير 

لح لالستفادة المشركع كاستغالؿ الظركؼ لتعزيز استيالكيـ غير المشركع بالتعاكف مع اصحاب المصا

 مف كجكد مناسبات معينة م ؿ االنتخابات كعف تصكرات لمحاربة ىذه الظكاىر.
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لمراقبة أسعار التكزيع التي حددت اإليرادات المسمكح بيا لمفترة  Truvey, 2003كفي دراسة تركفي 

رئيسية أف أىدافيا ال كىي مكتب اسكاؽ الغاز كالكيرباء أكفجيـالييئة الحككمية ، ذكرت 2000-2005

 ىي:

"تعزيز الحكافز عمى الشركات لزيادة الكفاءة كخفض التكاليؼ، بحيث يمكف خفض األسعار لمعمالء، 

مع االعتراؼ بأنو يجب جمع إيرادات كافية لمحفاظ عمى نكعية مناسبة مف العرض، لتمكيؿ 

الرباح كتحفيزىـ كالعمؿ عمى رضى المست مريف مف خالؿ االست مارات كااالست مارات الجديدة المطمكبة 

 .عمى العكدة كاالستمرار في االست مار

جكدة الخدمات التي تقدـ لممشتركيف مقابؿ " كذىب إلى االعتراؼ بأف نظاما لـ يستحدث بعد كىك:

؛ كالتي تسمح بمعالجة النفقات الرأسمالية كالتشغيمية بطريقة يمكف مف خالليا الحكـ تكاليؼ انتاجيا

 الية دكف الرجكع إلى عناصر التكاليؼ الفردية ".عمى فعالية التكمفة اإلجم

 مشركع كمنيا، الالحقةعف طريؽ المزيد مف األعماؿ  عمميات االنتاجكأعرب عف أممو في تحسيف 

في ك يقة تصؼ كيؼ تنكم الذىاب نحك السيطرة عمى سعر  كايضاالمعمكمات كالحكافز.  تحت عنكاف

 ئة مكتب اسكاؽ الغاز كالكيرباء الحككمية البريطانيةكىي ىي أكفجيـ تالتكزيع المقبؿ، كقد اعترف

 .صراحة عمى أىمية معظـ القضايا التي أ يرت في ىذه الكرقة

لكصؼ النظاـ الحالي الذم أدخمتو آخر مراقبة سعر التكزيع  ـ في  كتقسـ ىذه الكرقة الى جزئيف االكؿ

 نة.الجزء ال اني لدراسة بعض ىذه العيكب كمناقشة التحسينات الممك
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لقياس تأ يرات Gbettor; Atatsi;  Deynu, 2015  كفي دراسة استكشافية لجبتكر كاتاتسي كدينك

حيث تركز الدراسة عمى العدادات مسبقة الدفع كسمكؾ المستيمكيف المنزلييف المرتبط بالطاقة في غانا 

ة الكيرباء في غانا دراسة تأ ير نظاـ جديد لمفكترة كالدفع عف طريؽ عدادات مسبؽ الدفع مف قبؿ شرك

عمى كفاءة تعزيز اإليرادات، كآ اره عمى نفقات عدة مجمكعات مف األسر المعيشية كسمكؾ 

 أسرة مف بمدية ىك في منطقة فكلتا بغانا، 384مف فانو  ستقصائيةاالدراسة الاستنادا إلى ك المستيمكيف. 

نظاـ  تركيبويرة في إيراداتو بعد خدمات يحقؽ زيادة كبالإلى أف مزكد  في الدراسة التحميؿ فقد اشار

 الممتدةكاألسر  الكاحدةبيف األسر  لـ تجد أم فرؽ في اإلنفاؽ اال اف الدراسةالمسبؽ الدفع.  عدادات

 .محفاظ عمى الطاقةالتكجو ل نحك المستيمكيف في سمكؾكاف ىناؾ تحكؿ قكم  لكف

 عمى دفعلمستيمكيف الفقراء حكؿ قدرة ا Fankhauser; Tepic, 2005  كفي دراسة فانخكسر كتيبؾ

اعتمدت عمى تحميؿ القدرة عمى تحمؿ التكاليؼ في البمداف التي تمر بمرحمة  مف الطاقة كالمياه؟ 

انتقالية. كبحسب الدراسة تنفؽ األسر ذات الدخؿ المنخفض حصة كبيرة مف دخميا عمى خدمات 

عكبة التي يكاجييا ىؤالء المستيمككف كك يرا ما تستخدـ الصالمرافؽ م ؿ الكيرباء كالتدفئة كالمياه. 

الضعفاء اجتماعيا في زيادة التعريفات كحجة ضد إصالح التعريفات. كمع ذلؾ، فإف المعمكمات 

التفصيمية عف نفقات الشركات لمختمؼ فئات المستيمكيف كاآل ار المترتبة عمى تعديالت التعريفات 

المستكل ك ير مف المعمكمات المتاحة إلى تحميؿ . كتستند المحدكدة لمغايةتككف  تكاليؼ التكزيععمى 

 .االستيالكي لالسر ذات الدخؿ المتكسط عمى خدمات الكيرباء كالطعاـ كالمياه

كتتناكؿ ىذه الدراسة نظرة أك ر تفصيال عمى القدرة عمى تحمؿ تكاليؼ الكيرباء كالتدفئة في المناطؽ 

البمداف التي تمر بمرحمة انتقالية. كفي حيف أف كالمياه بالنسبة لممستيمكيف ذكم الدخؿ المنخفض في 
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البيانات المتاحة غير كاممة، فإف الدراسة ترل أف القدرة عمى تحمؿ التكاليؼ تشكؿ مشكمة بالنسبة 

 لممستيمكيف ذكم الدخؿ المنخفض في معظـ البمداف.

ديالت إصالح التعريفات عمى تحمؿ التكاليؼ في نياية المطاؼ عمى سرعة تع نتائاكتتكقؼ 

التعريفات المتعمقة بالنمك في دخؿ األسر المعيشية كمستكل التعريفات الالزمة السترداد التكاليؼ 

 كمستكل التعريفات الفعمية في البداية )التعريفات المعدلة لعدـ الدفع( كالطمب استجابة لزيادة التعريفة.

يؿ إلى إحداث فرؽ ضئيؿ في كخمصت ىذه الدراسة إلى أف تأخير إصالح التعريفات لبضع سنكات يم

القدرة عمى تحمؿ التكاليؼ بالتالي قد ال تككف كسيمة فعالة لمتخفيؼ مف األ ر االجتماعي إلصالح 

 الشركات.

اعادة تطكير استراتيجيات المكارد البشرية لقطاع  بخصكص Chawla, 2012شاكال كفي دراسة 

بشرية المطمكبة في قطاع الطاقة. كالصالح المكارد ال استخداـ تـ دراسة تطكر استراتيجياتالطاقة 

 قطاع الطاقة في اليند تـ تفكيكو الى كيانات منفصمة خاضعة لممسائمة.

يدكر قطاع الطاقة تقميديا حكؿ تكليد الطاقة كنقميا كتكزيعيا. التصنيع )أك مصادر مف المصنعيف( 

األنشطة يتطمب ميارات كؿ مف ىذه  حيث كتطكير المشاريع ىك ميـ جدا مف كجية نظر المطكريف

 تـ التركيز عمى محطات الطاقة الحرارية. الدراسةفي ىذه ك  متخصصة

كتعتبر الدراسة اف مدراء المكارد البشرية اذا كانكا سمبييف فانيـ يختصركف دكرىـ في تمرير الكصؼ 

/اك التدريب يتدخمكف في عممية التنسيب كالكظيفي الى مستشار المكارد البشرية بينما الناشطيف فانيـ 

منشأة. كما اف بعض المنشات في في تطكير القبؿ التكظيؼ لمحرص عمى االضافة لممكارد البشرية 

كباعتبارىا تحكال في قطاع ة مركزا لمربح. يأم مف قطاعات الطاقة اعاله تعتبر اف دائرة المكارد البشر 

عدد المكظفيف حيث يتـ اختيار األعماؿ في قطاع الطاقة فإف مركز المكارد البشرية يعمؿ عمى تطكير 
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يتـ تكفير اآلخريف لممقاكليف مف الباطف أك المنظمات بينما  الخاصة شركتيـاألفضؿ منيـ مف قبؿ 

. في كمتا الحالتيف يعمؿ مركز الميارات البشرية كشركة تكظيؼ متخصصة في قطاع الطاقةك األخرل. 

في البمد في الكقت الذم فيو نقص حاد  كفي حيف يحتاج قطاع الطاقة إلى القكل العاممة الماىرة

لتشغيؿ محطات الطاقة في الخارج فانو يتـ إعادة تكظيؼ مكظفي قطاع الطاقة لمكاجية النقص 

 الجزئي.

اآلف في جميع القطاعات كال يختمؼ  مشاىدتياإف عدـ تطابؽ الميارات كالفجكات في الميارات يجرم 

ة في أكركبا حيث قكة العمؿ أصبحت رمادية كما اف قطاع الطاقة عنيا حيث يتـ مالحظتو أك ر حد

الصيف عمى حافة المعاناة بسبب سياسة الطفؿ الكاحد. كىناؾ نماذج كشراكات بيف القطاع العاـ 

 تحكم العديد مف البراما كالنشاطات لتكامؿ سمسمة المكارد البشرية.كالخاص 

  World Bank; PWC, 2014  لبنؾ الدكلياك  Price water house (PWC)شركة لكفي دراسة 

خطة لتحسيف الدفع مقابؿ خدمات الكيرباء في الضفة الغربية كغزة حيث تـ تقديـ نظرة عمؿ تقييـ ك ل

الكاممة يشمؿ )دكرة فكاتير  ةالماليالسنة شاممة بتقييـ أ ر عدـ دفع تكاليؼ خدمات الكيرباء طكاؿ دكرة 

زعي الكيرباء الفمسطينييف الى شركة الكيرباء القطرية شركة الكيرباء القطرية االسرائيمية، عدـ دفع مك 

االسرائيمية، الفاقد الكيربائي، التحصيؿ مف المشتركيف، تحميؿ التعريفات الكيربائية، كفاءة كشفافية 

 دفع فكاتير الكيرباء(مكزعي الكيرباء الفمسطينييف، اسباب اخرل لعدـ 

، ؿ سنكياكمميكف شي 985حصمتيا الى تكفير كقد اكصت الخطة بعمؿ مجمكعة اجراءات ستؤدم في م

شركة الكيرباء القطرية االسرائيمية  كلضماف تدفؽ االستحقاقات المالية لشركات التكزيع الفمسطينية تجاه

 ما يمي:فقد اكصت الدراسة ب

 .سنكيا مميكف شيكؿ 257دفع  ستساعد شركات التكزيع عمى% 93زيادة معدؿ التحصيؿ الى  .1
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 262دفع  يساعد عمىعف طريؽ تخفيض سعر البيع كمو سكؼ  0.52يفة إلى زيادة ىامش التعر  .2

 .سنكيا مميكف شيكؿ

 .سنكيا مميكف شيكؿ 112الدفع بمقدار  يساعد عمى٪ سكؼ 15.25خفض إجمالي الخسائر إلى  .3

زيادة كفاءة المكزعيف باستخداـ اإليرادات مف خدمة الكيرباء لتغطية تكمفة الكيرباء فقط سكؼ  .4

 مميكف شيكؿ. 242الدفع بمقدار  يساعد عمى

استخداـ اإليرادات األخرل مف خدمات الكيرباء م ؿ الرسكـ كمساىمة المشتركيف في تكصيؿ  .5

 مميكف شيكؿ. 112الدفع بمقدار  يساعد عمىالشبكة كالرسـك ال ابتة كالرسـك األخرل سكؼ 

لشركات تكزيع الكيرباء  كتعتبر ىذه المقترحات في غاية االىمية عند تنفيذىا عمى جانبي العرض

الفمسطينية كجانب الطمب مف قبؿ المشتركيف عمى خدمات شركات التكزيع كذلؾ لتقميؿ قيمة الذمـ 

الدائنة لشركة الكيرباء القطرية عمى شركات التكزيع الفمسطينية. كسيتـ مناقشة ىذه المؤشرات في 

 ـ جمعيا.الفصؿ التالي بناء عمى المعمكمات كالبيانات االكلية التي ت
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 رابعالفصل ال

______________________________________________________ 

 منهجية الدراسة والتحميل 

 

مدراسة كالمتم ؿ في معرفة ا ر االداء االدارم عمى االداء المالي في ل الرئيس يدؼالمف اجؿ تحقيؽ 

، فقد تضمف ىذا الفصؿ كصفا مفصال شركات تكزيع الكيرباء العاممة في الضفة الغربية في فمسطيف

لممنيا المتبع ككذلؾ مجتمع الدراسة المستيدؼ كالعينة ككيفية اختيارىا، ككصفا تفصيميا لالدكات 

 .في التحميؿ المستخدمة في جمع البيانات كصدؽ ك بات ىذه االدكات كاالجراءات المتبعة

 منهجية الدراسة: 4.1

 الدراسة طبيعة لمالئمتو رئيسي ك مك ؼ ك ذلؾبشكؿ  الكصفي ىذه الدراسة المنيا اعتمدت

جراءاتي مقابالت  عمى باالعتماد كالمعمكمات االكلية المستخدمة في الدراسة البيانات تجمع كقد ا.كا 

 تمييدا لتحميميا الكيرباء شركات تكزيع مع قياداتمجمكعة بؤرية مييكمة مع ميندسي الشركات كعمؿ 

 .لمنيكض بقطاع الكيرباء في الضفة الغربية كالسياسات المالئمة لمخركج بالتكصيات كمناقشة النتائا

 :مجتمع الدراسة 4.2

يمكف ، ك كيرباء العاممة في الضفة الغربيةشركات تكزيع ال العامميف في مجتمع الدراسة مفيتككف 

 التالية: يف في المجمكعة البؤرية بالشركاتتمخيص مجتمع الدراسة المشارك

 NEDCOكيرباء الشماؿ شركة  .1
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 JDECOشركة كيرباء القدس  .2

 HEPCOشركة كيرباء الخميؿ  .3

 SELCOشركة كيرباء الجنكب  .4

 اداة الدراسة: 4.3

 اتالمجمكع المقابالت المييكمة ك عمى في جمع البيانات كالمعمكمات االكلية ىذه الدراسة اعتمدت

يع كاسباب خبراء في االجراءات االدارية المتبعة في شركات التكز البؤرية كذلؾ بسبب الحاجة الى 

لتحسيف الكضع  تطبيقياالى الممارسات االدارية الكاجب  باإلضافةالعجز المالي في تمؾ الشركات 

المؤسسات ذات العالقة بقطاع التكزيع  تمع الدراسة مف شركات التكزيع كىيالقائـ. كقد تـ اختيار مج

 كالمذككرة في مجتمع الدراسة.

 ية المتبعة في شركات تكزيعاالدارية الحال كاإلجراءاتئيسية كتعنى ىذه الدراسة بدراسة  ال ة محاكر ر 

العجز في كفاءة ىذه االجراءات في االداء االدارم لمشركات كبالتالي مدل مساىمتيا الكيرباء كمدل 

 المالي القائـ لشركات التكزيع.

مارسات كباالعتماد عمى الدراسات السابقة في الفصؿ السابؽ تـ صياغة كتطكير االجراءات كالم

 ر مف محاكر الدراسة كما يمي:ك االدارية التالية الكاجب تكفرىا في الشركات لكؿ مح
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 (: الممارسات االدارية الكاجب تكفرىا في شركات التكزيع4.1جدكؿ)

 الممارسة االدارية الرقـ المحكر

 زيادة الذمـ المدينة

 تحصيؿ الذمـ المدينة  ضمفكجكد خطة استراتيجية ت 1
 تحصيؿ الذمـ المدينة  سـ مختص بمتابعةكجكد ق 2

3 
كجكد معايير اداء لمعامميف في تحصيؿ الذمـ المدينة كحكافز مرتبطة باالداء 

 كتدكير العامميف غير الناجحيف
 كجكد قسـ لمعناية بكبار المشتركيف كتحصيؿ ا ماف االستيالؾ بشكؿ شيرم 4
 ة كبار المدينيف بشكؿ خاصلممشتركيف كمتابع كجكد تصنيؼ لمذمـ المدينة 5

تدريب المكظفيف عمى الية كاجراءات التعامؿ مع المشتركيف خصكصا كبار  6
 المدينيف

كمتابعة تحصيؿ الذمـ المدينة غير الراغبيف بالدفع المتابعة القضائية لممتعنتيف  7
 قانكنيا

8 
حسب  لقادريفلمراغبيف بالدفع كغير ا تقديـ حكافز )خصـ( لتسديد الذمـ المدينة

 تصنيؼ لمقيمة اك نكعية الديف اك المتعسريف
 تقديـ تسييالت اك جدكلة الصحاب الذمـ المدينة المتعسريف 9
 القياـ باجراءات فصؿ الخدمة بشكؿ قانكني عف الممتنعيف عف الدفع  10

11 
ربط تقديـ الخدمات لممشترؾ لجميع االشتراكات المستفيد منيا المشترؾ بالذمـ 

 لمدينة لممشترؾا

12 
التكعية االعالمية لممشتركيف بضركرة االلتزاـ بتسديد ا ماف االستيالؾ كالتكعية 

 بتأ ير عدـ تسديد ا ماف االستيالؾ عمى الشركة كعمى المجتمع

13 
تركيب عدادات مسبقة الدفع لممشتركيف بعد عدد معيف مف الفكاتير غير 

 المدفكعة

14 
حقات مف مؤسسات اخرل م ؿ البمديات اك المؤسسات ربط الخدمات اك المست

 الحككمية ببراءة الذمة مف شركة الكيرباء

15 
البحث المستمر في اسباب عدـ تسديد المشتركيف ال ماف االستيالؾ كتزايد 

 الذمـ المدينة

اعتماد التقاص مع المشتركيف التجارييف اك الصناعييف المزكديف لبضائع اك  16
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 ركة الكيرباء بشرائيا كشراء تمؾ الخدمة منيـخدمات تقـك ش

 سيؽ مع جياز الشرطة لتسييؿ مياـ مكظفي التحصيالتالتن 17
 تطكير خدمات التحصيؿ االلي 18

 الفاقد الكيربائي

 كجكد خطة استراتيجية تشمؿ تخفيض الفاقد 1
 كجكد قسـ مختص بمتابعة الفاقد كيتـ متابعتو بشكؿ ح يث 2

يير اداء لمعامميف في قسـ الفاقد كحكافز مرتبطة باالداء كتدكير كجكد معا 3
 العامميف غير الناجحيف

4 
تخفيض الفاقد الفني في الشبكات كرفع معامؿ القدرة كفكترة القدرة غير الفعالة 

 لممشتركيف

5 
تركيب عدادات عمى محطات التحكيؿ كربط قراءاتيا مع عدادات المشتركيف 

 يد الفاقد لكؿ محطةعمى كؿ محطة لتحد
 فحص دكرم لالشتراكات ذات السكابؽ في االستيالؾ غير المشركع 6
 تيمكيف بشكؿ غير مشركعلممس تركيب عدادات منفصمة خارج المنازؿ 7

8 
متابعة قيمة الشحنات اك قيمة فكاتير االستيالؾ لممشتركيف كمقارنتيا مع 

 معدالت االستيالؾ الشيرم المفترضة

9 
زيارة ميدانية تفقدية دكرية لسالمة التكصيؿ بغض النظر عف نتائا تقارير عمؿ 

 المتابعة
 عدـ تغطية الكابؿ المغذم لالشتراؾ مف الشبكة كحتى عداد المشترؾ 10
 تفتيشالعمؿ عمى زيادة كالء المكظفيف كخصكصا العامميف في ال 11

12 
العبادة كالمؤسسات  العمؿ عمى تكعية المشتركيف مف خالؿ االعالـ كدكر
 التعميمية بعدـ قانكنية كحرمة االستيالؾ غير المشركع

13 
تكعية المستيمكيف مف خالؿ المؤسسات االعالمية كغيرىا بتأ ير االستيالؾ 

غير المشركع عمى شركات تكزيع الكيرباء كقدرتيا عمى تقديـ خدماتيا كبالتالي 
 عمى االقتصاد بشكؿ عاـ

 يف الى القضاء كاستصدار بحقيـ احكاما رادعةتقديـ المتجاكز  14

15 
العمؿ مع المجتمع المحمي عمى تكعية المشتركيف بضركرة عدـ االستيالؾ غير 

 المشركع كنبذ المتجاكزيف

عمؿ حمالت محاربة لمفاقد الفني كاالستيالؾ غير المشركع بالتعاكف مع  16
 المجتمع المحمي كاجيزة االمف
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 كلكجيا التي تحد مف قدرة المشتركيف عمى االستيالؾ غير المشركعاستخداـ التكن 17

18 
عقد كرشات عمؿ لمعامميف في قسـ الفاقد في المناطؽ المختمفة كتعميـ الخبرات 

 المكتسبة مف مكاجية الحاالت الميدانية عمى العامميف في المناطؽ االخرل

 المصاريؼ

يدم العاممة الالزمة اال عمى تحديدمؿ تكجكد خطة استراتيجية تش 1  
 االستغالؿ االم ؿ لممكارد البشرية المتكفرة كالتخمص مف البطالة المقنعة 2
 دنىلى الحد االضبط المصركفات كتخفيضيا ا 3
 ابراـ عقكد العمؿ عمى اساس المشاركة في االرباح خصكصا لممناصب العميا 4
 لركاتبعمؿ براما دكرية لمخركج االمف لتقميؿ فكاتير ا 5
 العمؿ عمى تخفيض التكاليؼ ال ابتة الى الحد االدنى الممكف 6

7 
التعاقد مع مقاكليف لتنفيذ جزء مف االعماؿ المطمكبة مقابؿ تخفيض عدد العماؿ 

 عكضا عف ذلؾ عبر تقديـ حكافز النياء الخدمات مبكرا
 عيةاطالة ساعات العمؿ اليكمية مقابؿ تخفيض عدد اياـ العمؿ االسبك  8
 ربط مستحقات كحكافز مجمس االدارة باالداء المالي لمشركة 9

بمستكل االداء  بالعمؿ تقييـ دكرم لمعامميف كفؽ مؤشرات اداء كربط استمراىـ 10
 المطمكب

تدريب المكظفيف كزيادة مياراتيـ لرفع الكفاءة االنتاجية لمعماؿ كزيادة االست مار  11
 بالمكارد البشرية

 ف اعداد الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقةالمصدر: م

 :جمع البيانات وتحميمها 4.4

نعرض في ىذا الجزء مف الدراسة نتائا المقابالت المييكمة  ـ نتبع ذلؾ بنتائا مجمكعات النقاش 

البؤرية كذلؾ لمعرفة مدل التكافؽ كالتناقض بينيا كبيف ارائيـ كاداء الشركات الفعمي حسب ما كرد في 

 كؿ السابقة.الجدا
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 المقابالت المهيكمة: 4.4.1

بخصكص  تـ مقابمة مجمكعة شخصيات مف شركات التكزيع عمى عالقة بالمشتركيف الستطالع ارائيـ

العمؿ بيذه االجراءات  مدلبخصكص  السابؽ االجراءات االدارية لمحاكر الدراسة المذككرة في الجدكؿ

تقميؿ الذمـ المدينة ك  تخفيضاث تحسف في كعف مدل نجاعة ىذه االجراءات في حاؿ تكفرىا في احد

 كما يمي: لكؿ محكر ، كقد كانت نتيجة المقابالت2كالمصاريؼ الفاقد الكيربائي

 الذمـ المدينة في زيادةالالمحكر االكؿ:  .1

 ليذا المحكر كما يمي: تكانت نتيجة المقابال

 يجة مقابالت شركات التكزيع لمحكر الذمـ المدينة(: نت4.2جدكؿ)

 الممارسة االدارية ـالرق

شركة كيرباء 
 الشماؿ

شركة كيرباء 
 القدس

شركة كيرباء 
 الخميؿ

شركة كيرباء 
 الجنكب

 نعـ
الى 
حد 
 ما

 نعـ ال
الى 
حد 
 ما

 نعـ ال
الى 
حد 
 ما

 نعـ ال
الى 
حد 
 ما

 ال

1 
كجكد خطة استراتيجية تشمؿ تحصيؿ 

 الذمـ المدينة 
X     X         X     X 

2 
بمتابعة كتحصيؿ كجكد قسـ مختص 

 الذمـ المدينة كيتـ متابعتو بشكؿ ح يث
X     X     X         X 

 X     X         X     Xكجكد معايير اداء لمعامميف في تحصيؿ  3
                                                           

 

2
معكلمنالمهندسامجدالحاجمنشركةكهرباءالشمالوالمهندسجوادابوزرمنشركةكهرباءالقدستماجراءمقابالتمنفصلة 

والمهندسباسمالتميميمنشركةكهرباءالخليلوالمهندسسفيانسمامرةمنشركةكهرباءالجنوب.
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الذمـ المدينة كحكافز مرتبطة باالداء 
 كتدكير العامميف غير الناجحيف

4 
كجكد قسـ لمعناية بكبار المشتركيف 

تيالؾ بشكؿ كتحصيؿ ا ماف االس
 شيرم

X     X     X         X 

5 
لممشتركيف  كجكد تصنيؼ لمذمـ المدينة

 كمتابعة كبار المدينيف بشكؿ خاص
X     X     X     X     

6 
تدريب المكظفيف عمى الية كاجراءات 
التعامؿ مع المشتركيف خصكصا كبار 

 المدينيف
  X   X         X     X 

7 
ممتعنتيف كمتابعة المتابعة القضائية ل

 تحصيؿ الذمـ المدينة قانكنيا
X     X     X     X     

8 
تقديـ حكافز )خصـ( لتسديد الذمـ 

المدينة حسب تصنيؼ لمقيمة اك نكعية 
 الديف اك المتعسريف

    X     X   X     X   

9 
تقديـ تسييالت اك جدكلة الصحاب 

     X     X     X     X الذمـ المدينة المتعسريف

10 
القياـ باجراءات فصؿ الخدمة بشكؿ 

     X     X         X X قانكني عف الممتنعيف عف الدفع 

11 
ربط تقديـ الخدمات لممشترؾ لجميع 
االشتراكات المستفيد منيا المشترؾ 

 بالذمـ المدينة لممشترؾ
X     X     X     X     

12 

التكعية االعالمية لممشتركيف بضركرة 
اـ بتسديد ا ماف االستيالؾ االلتز 

كالتكعية بتأ ير عدـ تسديد ا ماف 
 االستيالؾ عمى الشركة كعمى المجتمع

X     X       X       X 

13 
تركيب عدادات مسبقة الدفع لممشتركيف 

     X     X     X     Xبعد عدد معيف مف الفكاتير غير 
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 المدفكعة

14 

ربط الخدمات اك المستحقات مف 
اخرل م ؿ البمديات اك مؤسسات 

المؤسسات الحككمية ببراءة الذمة مف 
 شركة الكيرباء

    X     X     X     X 

15 
البحث المستمر في اسباب عدـ تسديد 
المشتركيف ال ماف االستيالؾ كتزايد 

 الذمـ المدينة
X     X         X     X 

16 

اعتماد التقاص مع المشتركيف التجارييف 
المزكديف لبضائع اك اك الصناعييف 

خدمات تقكـ شركة الكيرباء بشرائيا 
 كشراء تمؾ الخدمة منيـ

  X   X     X       X   

17 
التنسيؽ مع جياز الشرطة لتسييؿ مياـ 

   X     X   X       X   مكظفي التحصيالت

   X     X       X     X تطكير خدمات التحصيؿ االلي 18

ككجكد قسـ مختص بمتابعة تحصيؿ  ة تشمؿ تحصيؿ الذمـ المدينةبخصكص كجكد خطة استراتيجي

الذمـ المدينة ككجكد معايير اداء لمعامميف في تحصيؿ الذمـ المدينة كانت اجابة شركتي كيرباء 

ءات بينما ال تتكفر أم منيا في شركة كيرباء الجنكب كما ال تتكفر الشماؿ كالقدس بتكفر ىذه االجرا

ؿ باست ناء تكفر قسـ مختص بمتابعة تحصيؿ الذمـ المدينة. كما انو يتكفر في في شركة كيرباء الخمي

 جميع الشركاتتقـك جميع الشركات قسـ لمعناية بكبار المشتركيف باست ناء شركة كيرباء الجنكب بينما 

بتصنيؼ الذمـ الدائنة لجميع المشتركيف كتتابع تحصيميا خصكصا كبار المدينيف. كبخصكص تدريب 

يف عمى اجراءات التعامؿ مع المشتركيف خصكصا كبار المشتركيف كانت اجابة شركة كيرباء المكظف
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القدس انو يتـ القياـ بذلؾ بينما ال يتـ في شركتي كيرباء الخميؿ كالجنكب في حيف ال يتـ بشكؿ كامؿ 

  في شركة كيرباء الشماؿ.

الفعالية في تنفيذ عدـ تشكك مف  اف كانتكتقكـ جميع الشركات بالمتابعة القضائية لممدينيف المتعنتيف ك 

 كعدـ الفعالية في التنسيؽ مع جياز الشرطة لتسييؿ مياـ مكظفي التحصيؿ االحكاـ القضائية الصادرة

كما اف جميع الشركات تقدـ تسييالت بجدكلة الديكف لممشتركيف كلكف ال تقكـ بخصـ اجزاء مف قيمة 

تـ فصؿ الخدمة بشكؿ قانكني عف المشتركيف الممتنعيف عف كي تمؾ الديكف لممشتركيف مقابؿ التسديد.

الدفع في شركتي الشماؿ كالقدس  بينما ال يتـ فصؿ الخدمة في شركة كيرباء الخميؿ كتتـ بشكؿ غير 

منظـ في شركة كيرباء الجنكب. كما يتـ في جميع الشركات تركيب عدادات مسبقة الدفع لممشتركيف 

ر المدفكعة ككذلؾ ربط تقديـ الخدمات لممشترؾ باجمالي الذمـ المدينة بعد عدد معيف مف الفكاتير غي

مف جميع االشتراكات المستفيد منيا ذلؾ المشترؾ. كبخصكص تكعية المشتركيف بضركرة االلتزاـ 

بتسديد ا ماف االستيالؾ فاف شركتي الشماؿ كالقدس تقكـ بذلؾ في حيف تقكـ شركة كيرباء الخميؿ 

 .  تقكـ بذلؾ شركة كيرباء الجنكببذلؾ بشكؿ محدكد كال

مف شركات الكيرباء كما ال تقكـ شركتي ببراءة الذمة ال تقكـ بربط تقديـ الخدمات المؤسسات كايضا 

كيرباء الخميؿ كالجنكب بالبحث المستمر في اسباب عدـ تسديد المشتركيف ال ماف االستيالؾ في 

 الكقت الذم تقكـ بذلؾ شركتي الشماؿ كالقدس. 

صكص المشتركيف التجارييف اك الصناعييف المزكديف لشركات الكيرباء لخدمات فاف جميع كبخ

الشركات تقكـ بعمؿ بخصـ الذمـ المدينة لممشتركيف مف قيمة مستحقاتيـ باست ناء شركة كيرباء 

كالغراض تطكير خدمات التحصيؿ االلي فاف  الجنكب التي تقكـ احيانا بذلؾ بشكؿ غير منتظـ.
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باء الشماؿ كالقدس تقـك بذلؾ في حيف ال زالت ىذه الخدمات غير متكفرة في شركتي شركتي كير 

 .كلكف ىناؾ تكجيات لمعمؿ بيا كيرباء الخميؿ كالجنكب

 المحكر ال اني: الفاقد الكيربائي .2

 ليذا المحكر كما يمي: تكانت نتيجة المقابال

 يربائي(: نتيجة مقابالت شركات التكزيع لمحكر الفاقد الك4.3جدكؿ)

 الممارسة االدارية الرقـ

شركة كيرباء 
 الشماؿ

شركة كيرباء 
 القدس

شركة كيرباء 
 الخميؿ

شركة كيرباء 
 الجنكب

 نعـ
الى 
حد 
 ما

 نعـ ال
الى 
حد 
 ما

 نعـ ال
الى 
حد 
 ما

 نعـ ال
الى 
حد 
 ما

 ال

1 
كجكد خطة استراتيجية تشمؿ تخفيض 

 X     X       X       X الفاقد

2 
تص بمتابعة الفاقد كيتـ كجكد قسـ مخ

   X     X     X       X متابعتو بشكؿ ح يث

3 
كجكد معايير اداء لمعامميف في قسـ 
الفاقد كحكافز مرتبطة باالداء كتدكير 

 العامميف غير الناجحيف
    X X         X     X 

4 
تخفيض الفاقد الفني في الشبكات كرفع 

الة معامؿ القدرة كفكترة القدرة غير الفع
 لممشتركيف

X     X       X     X   

5 
تركيب عدادات عمى محطات التحكيؿ 
كربط قراءاتيا مع عدادات المشتركيف 
عمى كؿ محطة لتحديد الفاقد لكؿ 

X     X         X     X 



58 

 

 

 محطة

6 
فحص دكرم لالشتراكات ذات السكابؽ 

   X     X         X   X في االستيالؾ غير المشركع

7 
ب عدادات منفصمة خارج المنازؿ تركي

   X   X     X       X   لممستيمكيف بشكؿ غير مشركع

8 
متابعة قيمة الشحنات اك قيمة فكاتير 
االستيالؾ لممشتركيف كمقارنتيا مع 

 معدالت االستيالؾ الشيرم المفترضة
X     X     X     X     

9 
عمؿ زيارة ميدانية تفقدية دكرية لسالمة 

بغض النظر عف نتائا تقارير التكصيؿ 
 المتابعة

X     X     X     X     

عدـ تغطية الكابؿ المغذم لالشتراؾ مف  10
 الشبكة كحتى عداد المشترؾ

    X X     X       X   

العمؿ عمى زيادة كالء المكظفيف  11
 تفتيشكخصكصا العامميف في ال

X     X     X         X 

12 

شتركيف مف خالؿ العمؿ عمى تكعية الم
االعالـ كدكر العبادة كالمؤسسات 

التعميمية بعدـ قانكنية كحرمة االستيالؾ 
 غير المشركع

X     X         X     X 

13 

تكعية المستيمكيف مف خالؿ المؤسسات 
االعالمية كغيرىا بتأ ير االستيالؾ 
غير المشركع عمى شركات تكزيع 

الكيرباء كقدرتيا عمى تقديـ خدماتيا 
 كبالتالي عمى االقتصاد بشكؿ عاـ

X     X         X     X 

تقديـ المتجاكزيف الى القضاء  14
 كاستصدار بحقيـ احكاما رادعة

X     X     X       X   
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15 
العمؿ مع المجتمع المحمي عمى تكعية 
المشتركيف بضركرة عدـ االستيالؾ 

 غير المشركع كنبذ المتجاكزيف
    X X     

 
X        X 

16 
عمؿ حمالت محاربة لمفاقد الفني 

كاالستيالؾ غير المشركع بالتعاكف مع 
 المجتمع المحمي كاجيزة االمف

    X     X     X     X 

17 
استخداـ التكنكلكجيا التي تحد مف قدرة 

المشتركيف عمى االستيالؾ غير 
 المشركع

    X X     X     X     

18 

قسـ عقد كرشات عمؿ لمعامميف في 
الفاقد في المناطؽ المختمفة كتعميـ 

الخبرات المكتسبة مف مكاجية الحاالت 
الميدانية عمى العامميف في المناطؽ 

 االخرل

X     X         X     X 

لقد اتفقت شركتي كيرباء الشماؿ كالقدس بخصكص كجكد خطة استراتيجية تشمؿ تخفيض الفاقد بينما 

في حيف اف شركة كيرباء الجنكب  بخصكص ذلؾخطة استراتيجية  ال يكجد لدل شركة كيرباء الخميؿ

في شركتي الشماؿ كالقدس  بالمقابؿطة استراتيجية تشمؿ تخفيض الفاقد كما ايضا ال يكجد لدييا خ

بخصكص اما قسـ مختص بمتابعة الفاقد بينما يكجد بفعالية منخفضة في شركتي الخميؿ كالجنكب. 

قسـ الفاقد كحكافز مرتبطة باالداء كتدكير العامميف غير الناجحيف فانو  لمعامميف فيكجكد معايير اداء 

ال يتكفر اال في شركة كيرباء القدس كال يتكفر في الشركات االخرل. اما بخصكص تخفيض الفاقد 

الفني في الشبكات كرفع معامؿ القدرة كفكترة القدرة غير الفعالة فانو متكفر في شركتي الشماؿ كالقدس 

تكفر في شركة كيرباء الخميؿ باست ناء فكترة القدرة غير الفعالة في حيف انو بدأ تطبيقو جزئيا بينما ي

 جيزة فقط في شركة كيرباء الجنكب.منذ فترة ك 



60 

 

 

تقكـ شركتي كيرباء الشماؿ كالقدس بتركيب عدادات عمى محطات التحكيؿ  كلتقميؿ الفاقد غير الفني

 كما محطة في حيف ال تقكـ شركتي الخميؿ كالجنكب بذلؾ. كربط قراءتيا مع عدادات المشتركيف لكؿ

كيرباء الشماؿ كالقدس بفحص دكرم لالشتراكات ذات السكابؽ في االستيالؾ غير  اتتقكـ شرك

المشركع في حيف ال تقكـ بذلؾ شركة كيرباء الخميؿ بينما تقكـ بذلؾ شركة كيرباء الجنكب بشكؿ 

دات منفصمة خارج المنازؿ خصكصا لممستيمكيف بشكؿ غير جزئي. كتقكـ جميع الشركات بتركيب عدا

مشركع في حيف تقـك بذلؾ شركة كيرباء الشماؿ بتركيبيا لممراقبة في حاؿ تعذر دخكؿ المنزؿ بينما 

 تطبؽ ذلؾ شركة كيرباء الجنكب بشكؿ جزئي.

بمعدالت االستيالؾ كتقـك جميع الشركات بمتابعة قيمة الشحنات اك قيمة الفكاتير لممشتركيف كمقارنتيا 

المفترضة ككذلؾ تقكـ ايضا بزيارات ميدانية تفقدية دكرية لسالمة التكصيؿ بغض النظر عف نتائا 

 ،بينما تقكـ شركة كيرباء القدس كالخميؿ بعدـ تغطية الكابؿ مف الشبكة كحتى العدادك  .تقارير المتابعة

اء الجنكب تقكـ بذلؾ جزئيا كحسب شركة كيرب، اما تقكـ بذلؾ شركة كيرباء الشماؿ حسب الحالة

 يختمؼ مف منطقة الخرل. 

كتقكـ جميع الشركات باست ناء شركة كيرباء الجنكب بالعمؿ عمى زيادة كالء المكظفيف كخصكصا 

العامميف في التفتيش كما تقكـ شركتي كيرباء الشماؿ كالقدس بالعمؿ عمى تكعية المشتركيف مف خالؿ 

ككذلؾ التكعية مف خالؿ  حرمة االستيالؾ غير المشركعبسسات التعميمية االعالـ كدكر العبادة كالمؤ 

المؤسسات االعالمية بتأ ير االستيالؾ غير المشركع عمى شركات تكزيع الكيرباء كقدرتيا عمى تقديـ 

كفي الكقت  بينما ال تقكـ بذلؾ شركتي كيرباء الخميؿ كالجنكب. خدماتيا كعمى االقتصاد بشكؿ عاـ

ميع الشركات بتقديـ المتجاكزيف الى القضاء كاستصدار احكاما بحقيـ اال اف شركتي الذم تقكـ ج
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كيرباء الخميؿ كالجنكب تشككاف مف عدـ الفعالية في تنفيذ تمؾ االحكاـ. كبخصكص العمؿ مع 

االستيالؾ غير المشركع فاف شركة كيرباء  البعد عفبضركرة المجتمع المحمي عمى تكعية المشتركيف 

كـ بذلؾ بينما شركة كيرباء الخميؿ تقكـ بذلؾ كلكف فعاليتو منخفضة في حيف ال تقكـ بذلؾ القدس تق

شركتي الشماؿ كالجنكب كايضا ال تقكـ الشركات بحمالت محاربة الفاقد كاالستيالؾ غير المشركع 

يتو بالتعاكف مع المجتمع المحمي كاجيزة االمف في حيف تقكـ بو فقط شركة كيرباء القدس كلكف فعال

 منخفضة.

تقكـ جميع الشركات باست ناء شركة كيرباء الشماؿ باستخداـ التكنكلكجيا التي تحد مف مف جية اخرل 

قدرة المشتركيف عمى االستيالؾ غير المشركع. كبخصكص تعميـ الخبرات المكتسبة مف مكاجية 

ؿ كرشات العمؿ فاف الحاالت الميدانية لمعامميف في اقساـ الفاقد في مختمؼ مناطؽ الشركة مف خال

 شركتي كيرباء الشماؿ كالقدس تقكـ بذلؾ بينما شركتي كيرباء الخميؿ كالجنكب ال تقكـ بذلؾ.

 

 المحكر ال الث: المصاريؼ .3

 كانت نتيجة المقابالت ليذا المحكر كما يمي:
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 (: نتيجة مقابالت شركات التكزيع لمحكر المصاريؼ4.4جدكؿ)

 الممارسة االدارية الرقـ

كيرباء  شركة

 الشماؿ

شركة كيرباء 

 القدس

شركة كيرباء 

 الخميؿ

شركة كيرباء 

 الجنكب

 نعـ

الى 

حد 

 ما

 نعـ ال

الى 

حد 

 ما

 نعـ ال

الى 

حد 

 ما

 نعـ ال

الى 

حد 

 ما

 ال

1 
كجكد خطة استراتيجية تشمؿ حجـ 

 االيدم العاممة الالزمة 
X     X         X     X 

2 
ة االستغالؿ االم ؿ لممكارد البشري

 المتكفرة كالتخمص مف البطالة المقنعة
X     X     X  

 
      X 

3 
ضبط المصركفات كتخفيضيا الى الحد 

 االدنى
X     X     X       X   

4 
ابراـ عقكد العمؿ عمى اساس المشاركة 

 في االرباح خصكصا لممناصب العميا
    X     X     X     X 

5 
قميؿ عمؿ براما دكرية لمخركج االمف لت

 فكاتير الركاتب
    X     X     X X     

6 
العمؿ عمى تخفيض التكاليؼ ال ابتة 

 الى الحد االدنى الممكف
X     X       X     X   
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7 

التعاقد مع مقاكليف لتنفيذ جزء مف 

االعماؿ المطمكبة مقابؿ تخفيض عدد 

العماؿ عكضا عف ذلؾ عبر تقديـ 

 حكافز النياء الخدمات مبكرا

X         X     X   X   

8 
اطالة ساعات العمؿ اليكمية مقابؿ 

 تخفيض عدد اياـ العمؿ االسبكعية
X         X     X     X 

9 
ربط مستحقات كحكافز مجمس االدارة 

 باالداء المالي لمشركة
    X     X     X     X 

10 

تقييـ دكرم لمعامميف كفؽ مؤشرات اداء 

كل االداء كربط استمراىـ بالعمؿ بمست

 المطمكب

X     X     X         X 

11 

تدريب المكظفيف كزيادة مياراتيـ لرفع 

الكفاءة االنتاجية لمعماؿ كزيادة 

 االست مار بالكفاءات

X     X     X     X     

حجـ االيدم العاممة الية تحديد يكجد لدل شركتي كيرباء الشماؿ كالقدس خطة استراتيجية تشمؿ 

االستغالؿ  يتـ بشأف ذلؾ كقد تبيف انو ما ال يكجد لدل شركتي كيرباء الخميؿ كالجنكب خطةالالزمة بين

يتـ العمؿ عمى  ، كمااالم ؿ لممكارد البشرية المتكفرة في جميع الشركات باست ناء شركة كيرباء الجنكب

مى ذلؾ يتـ العمؿ ع ال اال انو ،ضبط المصركفات كتخفيضيا الى الحد االدنى في جميع الشركات

في  ى اساس المشاركة في االرباح. كال يتـ ابراـ عقكد عمبالقدر الكافي في شركة كيرباء الجنكب
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خدمات المكظفيف ممف كما ال يتـ عمؿ صفقات النياء  لمناصب العميا في أم مف الشركات االربعةا

ظفيف لدييا. كما يتـ اال في شركة كيرباء الجنكب التي تقكـ بذلؾ لتقميؿ عدد المك  عممكا لفترة طكيمة

العمؿ في شركتي كيرباء الشماؿ كالقدس عمى تخفيض التكاليؼ ال ابتة الى الحد االدنى الممكف بينما 

 يتـ العمؿ عمى ذلؾ في شركتي كيرباء الخميؿ كالجنكب بنسبة اقؿ.

ذ جزء مف في شركة كيرباء الشماؿ كبنسبة اقؿ في شركة كيرباء الجنكب مع مقاكليف لتنفي التعاقد يتـك 

شركتي كيرباء القدس االعماؿ المطمكبة مف الشركة مقابؿ تخفيض اعداد العماؿ بينما ال يتـ ذلؾ في 

ال يتـ اطالة ساعات العمؿ اليكمية مقابؿ تخفيض عدد اياـ العمؿ االسبكعية اال في  كماكالخميؿ. 

ساعات  8اياـ بكاقع  5اؿ شركة كيرباء الشماؿ حيث اف اياـ العمؿ االسبكعية في شركة كيرباء الشم

كال يتـ في أم مف  اياـ اسبكعيا بعدد ساعات اقؿ لميكـ الكاحد. 6يكميا بينما باقي الشركات تعمؿ لمدة 

الشركات ربط مستحقات كحكافز مجمس االدارة باالداء المالي لمشركات. كيتـ عمؿ تقييـ دكرم لمعامميف 

ل معيف مف االداء في جميع الشركات باست ناء شركة كفؽ مؤشرات اداء كربط استمرارىـ بالعمؿ بمستك 

كيرباء الجنكب التي تقـك بعمؿ تقييـ بشكؿ غير منتظـ كال تؤ ر نتيجة ذلؾ التقييـ عمى االستمرار 

بالعمؿ داخؿ الشركة كما يتـ ايضا في جميع الشركات العمؿ عمى تدريب المكظفيف لزيادة مياراتيـ 

 كرفع كفاءتيـ االنتاجية.

 :Focus Groupsعات النقاش مجمو   4.4.2

كالغراض مناقشة االجراءات االدارية قيد البحث كنتائا المقابالت مع ميندسي الشركات كالحصكؿ 

بخصكص االجراءات االدارية المعمكؿ بيا حاليا في الشركات كاسباب كمدل تا يرىا  معمؽعمى تحميؿ 

ات التي في حاؿ تطبيقيا سيككف لو ا را في االداء المالي في الشركات ككذلؾ البحث عف اك ر االجراء
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 حيث 3كاضحا في تحسف االداء المالي لشركات التكزيع، تـ عقد مجمكعات نقاش مع شركات التكزيع

 ( بخصكص محاكر الدراسة ال ال ة  كقد3.1تـ عرض االسئمة بخصكص النقاط المذككرة في جدكؿ )

 :يميتـ التكصؿ الى ما 

 محكر الذمـ المدينة: .1

( حيث تـ مناقشتيا مع المجمكعات البؤرية كقد ظير 4.1االسئمة الكاردة مف رقـ الجدكؿ ) ى بناء عم

 :هتقاربا بيف الشركات كسنتناكؿ كؿ شركة عمى حد

 :شركة كيرباء الخميؿ 

 ال التي تبنتيا الشركة ستراتيجيةاالخطة فقد تبيف اف الشركة كيرباء الخميؿ  بناء عمى المناقشات مع

يتـ العمؿ كفؽ سياسات استراتيجية كاضحة خاصة بسبب كجكد مناطؽ عمؿ جغرافية  اليتـ نطبيقيا ك 

كاف تنفيذ  بقية مدينة الخميؿالبمدة القديمة في منتصؼ مدينة الخميؿ  خصكصا فيك  غير متجانسة

الشركة تعمؿ عمى جباية ا ماف  جية في ىذه المناطؽ صعب جدا، كبالرغـ مف افخطة استراتي

د مف زيادة الذمـ المدينة مف خالؿ دائرة خدمات المشتركيف كالتي تضـ اقساما خاصة االستيالؾ كالح

لمتابعة الذمـ المدينة كمتابعة كبار المشتركيف مف خالؿ مكظفيف مدربيف. كتقكـ دائرة خدمات 

المشتركيف بتصنيؼ الذمـ المدينة لممشتركيف كمتابعة تحصيميا كتقديـ تسييالت في الدفع تمكف 

ف مف تسديد قيمة مديكنيتيـ كما انو يتـ ربط الخدمات لممشترؾ بتسكية ديكنيـ كما يتـ العمؿ المديني

                                                           
 

3
ومجموعةنقاشمعممثلين0اهوفيملحقرقمكم84/82/4802مجموعةنقاشمعممثلينعنشركتيكهرباءالخليلوالجنوببتاريخ 

القدسبتاريخ كهرباء 82/82/4802عنشركة فيملحقرقم هو بتاريخ4كما الشمال كهرباء ممثلينعنشركة نقاشمع ومجموعة

0كماهوفيملحقرقم01/83/4802
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ببراءة الذمة بيف الشركة كالبمدية فقط كاف ىذا االجراء لو ا ر ايجابي كبير عمى قدرة الشركة تحصيؿ 

مـ المدينة اف بخصكص الذ 1.6كيشير الجدكؿ رقـ  قيمة االستيالؾ مف المشتركيف اك الديكف القديمة

% مف 8.9اداء شركة كيرباء الخميؿ ىك االفضؿ بيف شركات تكزيع الكيرباء حيث بمغ معدؿ الزيادة 

 .2.15-2.11قيمة المشتريات خالؿ السنكات 

يتـ متابعة تحصيؿ ديكف المشتركيف الممتنعيف عف الدفع قانكنيا كالقياـ بفصؿ الخدمة بشكؿ  بالمقابؿ

راء غير مجدم بسبب عدـ الفعالية في تنفيذ االحكاـ القضائية الصادرة مف قانكني اال اف ىذا االج

 االمنية مسيطرةر يتعمؽ بخدمات في مناطؽ ال تخضع لالمحاكـ الفمسطينية خصكصا اذا كاف االم

الفمسطينية. باالضافة الى ذلؾ يتـ العمؿ اعالميا عمى تكعية المشتركيف بضركرة تسديد ا ماف 

الشركة  شركة كعمى االقتصاد بشكؿ عاـ. كتقكـتفاديا لمتداعيات السيئة عمى الرباء ياستيالؾ الك

ممشتركيف المتخمفيف عف تسديد ا ماف االستيالؾ لتركيب عدادات مسبقة الدفع لممشتركيف خصكصا 

كما انيا تقكـ بخصـ ا ماف االستيالؾ اك الذمـ المدينة الم مشترؾ يقكـ بتكريد بضائع اك خدمات 

 ؿ دفع مستحقاتو المالية.لمشركة قب

ذلؾ تقـك كتقـك الشركة بتقييـ المكظفيف العامميف في دائرة خدمات المشتركيف ك لزيادة كفاءة التحصيؿ ك 

بتقييـ اجمالي اداء الدائرة لتصكيب االنحرافات اك لمعالجة نقاط الضعؼ اف كجدت اال انو ال يتـ اتخاذ 

تباط شركة كيرباء الخميؿ ببمدية الخميؿ حيث يتـ اجراءات عقابية بحؽ المقصريف بسبب طبيعة ار 

مكظفيف تابعيف لمبمدية كلكف منتدبيف لمعمؿ في الشركة.  شركة كيرباء الخميؿاعتبار جميع مكظفي 

ككاف مف اىـ المشكالت التي تعاني منيا شركة كيرباء الخميؿ ىك انتشار  قافة عدـ الدفع خصكصا 

معظميـ ينظر الى خدمة الكيرباء عمى انيا ك ا ماف االستيالؾ عند المشتركيف المتخمفيف عف تسديد 
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 اك ي منطقة البمدة القديمةيجب اف تككف مجانية خصكصا عندما يقكمكف بمقارنة سمكؾ المشتركيف ف

سكاف المخيمات في سائر الكطف. كتمت االشارة الى اف الكضع بشكؿ عاـ اخذ في التحسف خصكصا 

في المناطؽ تحت السيطرة الفمسطينية  حصيؿ ال ماف الكيرباء المستيمكةفي الت عند اعتبار نسبة النمك

اال انو تبقى ىذه المناطؽ  المناطؽ الخاضعة لمسيطرة االسرائيميةبالمقارنة مع مناطؽ البمدة القديمة ك 

% مف اجمالي مبيعات الشركة حيث تضطر 20تم ؿ مشكمة لمشركة سيما كانيا تم ؿ ما يقارب 

 %.30مخصص الديكف المشككؾ في تحصيميا ليذه المناطؽ الى الشركة الى رفع 

 :شركة كيرباء الجنكب 

 البعد القانكنيستراتيجية اىميا اال تكاجو شركة كيرباء الجنكب تيديدات خارجية تعيؽ تنفيذ خطتيا

سريع كناجز. ككاف الييكؿ االدارم لشركة كيرباء  رادع يمكف تنفيذه بشكؿيكجد قانكف  ال حيث انو

لمتابعة تحصيؿ ا ماف االستيالؾ كالذمـ المدينة كاف مكظفي ىذه االقساـ  اقساـ يشتمؿ عمىنكب الج

بشكؿ دكرم لمعالجة نقاط الضعؼ اف  ادائيـ عماؿ المككمة الييـ كيتـ تقييـيتـ تدريبيـ لمقياـ باال

ديـ حكافز حسب كجدت لتمكيف اقساـ التحصيؿ مف اداء اعماليا بكفاءة عالية كما يتـ العمؿ بنظاـ تق

 نسب االنجاز.

كيتـ تصنيؼ الذمـ المدينة لممشتركيف كيتـ متابعة تحصيميا كمف كبار المشتركيف بشكؿ خاص كما 

متابعة قضايا الممتنعيف عف  تجرميتـ تقديـ تسييالت لممشتركيف لتمكينيـ مف تسديد مديكنيتيـ كما 

التنفيذ سيما كاف مناطؽ عمؿ الشركة ممتدة  الدفع قانكنيا اال اف ىذا االجراء غير فعاؿ خصكصا عند

حيث اف ىذا يعتبر احد اىـ  جغرافيا عمى مساحة كاسعة معظميا غير خاضع لمسيطرة الفمسطينية

في ارتفاع نسبة الزيادة في الذمـ المدينة الى نسبة قياسية ىي  باالضافة الى ال قافة السائدة االسباب
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 2015-2011لالعكاـ  % مف اجمالي قيمة المشتريات41.3االعمى بيف شركات التكزيع حيث بمغت 

مستحقات الم مكرد ال الذمـ المدينة مف قيمة. كما يتـ خصـ 1.6كما يشير جدكؿ الذمـ المدينة رقـ 

كجكد ديكف عمى ذلؾ المكرد لمشركة باالضافة الى ربط الذمـ المدينة لجميع الخدمات  في حاؿ

 جديدة لو.  المستفيد منيا أم مشترؾ بتقديـ خدمة

بعض البمديات كالمجالس القركية مع ببراءة الذمة  كلزيادة كفاءة التحصيؿ، فاف الشركة تقكـ بالعمؿ 

الحكـ المحمي الشريؾ الفعمي في شركة كيرباء الجنكب فرض ب حيث يستعاففي مناطؽ عمؿ الشركة 

 لما لذلؾ مف ا ر ايجابيرباء العمؿ ببراءة الذمة عمى جميع البمديات كالمجالس القركية مع شركة الكي

 عمى اداء الشركة في تحصيؿ الذمـ المدينة.  كبير

كيتـ عمؿ تكعية اعالمية لممشتركيف بضركرة تسديد ا ماف االستيالؾ كما يتـ العمؿ بتركيب عدادات 

مسبقة الدفع لممشتركيف خصكصا الممتنعيف عف الدفع اال اف ىذا االجراء لو تأ رات سمبية احيانا 

بطة بطبيعة المنطقة مف حيث جغرافيتيا كال قافة السائدة فييا حيث انو في بعض المناطؽ كاف كاف مرت

يحقؽ ايرادا اعمى بشكؿ طفيؼ اال انو يتسبب بزيادة الفاقد الكيربائي بشكؿ اكبر كفي مناطؽ اخرل 

 تككف نتائجو جيدة جدا.

ب بخصكص مناطؽ العمؿ الجغرافية حيث كقد كاف ىناؾ تشابيا كبيرا بيف شركة كيرباء الخميؿ كالجنك 

 في الخميؿ. H2تشبو الى حد كبير مناطؽ  جاف ىناؾ مناطؽ خارج السيطرة الفمسطينية ىي مناطؽ 
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 :شركة كيرباء القدس 

خطة استراتيجية لتحصيؿ الذمـ المدينة حيث انو مف اىـ  كبالنسبة لشركة كيرباء القدس فقد تبيف كجكد

الداء التجارم كالمالي لمشركة كتقديميا بالشكؿ االقتصادم االمف، كما يكجد محاكرىا متابعة تحسيف ا

كيتـ متابعة اداء ىذه االقساـ كالعامميف  ،اقساـ خاصة ميمتيا متابعة تحصيؿ الديكف مف المشتركيف

فييا كفؽ معايير اداء محددة كيتـ تعديؿ الخطة سنكيا حسب اىداؼ محددة ىدفيا تحسيف العالقة مع 

تباع اساليب حدي ة في التعامؿ مع المشتركيف م ؿ انشاء مركز االتصاالت الخاص المشت ركيف كا 

في التعامؿ مع المشترؾ حيث يكجد  المتقدمة التكنكلكجيا كة في اطار تكجو لدل الشركة باستخداـبالشر 

 .اف تككف جميع االجراءات مكتكبة كالذم يتطمب ISOنظاـ 

تحسيف كتطكير بشكؿ مستمر لكسب رضا الزبائف كيساعد في ذلؾ  انو يكجدما بالنسبة لممشتركيف فأ

اشير لتقييـ الكضع الراىف كمعالجة مكاطف الضعؼ كتعزيز نقاط  6استبياف يتـ تنفيذه كؿ تكزيع 

كيتـ تحصيؿ ا ماف االستيالؾ بشكؿ شيرم. القكة. كما انو يكجد قسـ خاص لمتابعة كبار المشتركيف ك 

في الدفع لباقي المشتركيف غير المسدديف مف جانب كالضغط عمييـ مف  العمؿ عمى تقديـ تسييالت

 لتمكيف الشركة مف الكفاء بالتزاماتيا بدفع قيمة فاتكرة مشترياتياك جانب اخر لتجنب فصؿ الخدمة 

 . لشركة الكيرباء القطرية االسرائيمية

الي المبيعات حيث تبمغ % مف اجم6الفمسطينية  الكطنية السمطة مؤسسات كتبمغ نسبة المبيعات الى

الست مار في الككادر البشرية في عمى اسياسة الشركة  كتركز. مميكف شيكؿ 7الفكاتير الشيرية   قيمة

الشركة كتدريبيـ كرفع كفائتيـ باستمرار كعمؿ تقييـ بشكؿ دكرم لممكظفيف كتطكير قدراتيـ في الجكانب 
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صة بالشركة ليذا الغرض باالضافة الى التي بحاجة الى تطكير حيث انو يكجد مراكز تدريب خا

 تدريب المكظفيف مف خالؿ العديد مف الدكرات الخارجية المتخصصة في المجاالت المطمكبة.

كما التحصيؿ فييا  حؿ مشكمةمف اك ر المناطؽ التي ال تستطيع الشركة  حتى االف كتعتبر المخيمات

 ر المناطؽ التي تعاني الشركة فييا مف تعتبر مناطؽ ضكاحي القدس باالضافة الى المخيمات ىي اك

 تدني التحصيؿ كما اف االداء عمى مستكل مؤشرات االداء االخرل ليست بالمستكل المطمكب.

. كتقكـ كرادعة كيتـ متابعة المشتركيف الممتنعيف عف الدفع قضائيا اال اف ىذه االجراءات ليست فعالة

. كقد نعيف عف الدفع اال اف ىذا االجراء غير فعاؿبفصؿ الخدمة عف المشتركيف الممت احيانا الشركة

مف الكقت الحالي رغـ ضعؼ االمكانيات قديما بك ير عاما افضؿ  20قبؿ  كانت نسبة التحصيؿ

كعي المشترؾ كسمككو في التعامؿ مع  تراجع كالخدمة المقدمة لممشترؾ كىذا يعكد بشكؿ رئيسي الى

ؿ منتظـ بتكجيو رسائؿ تكعية اعالمية الى جميكر مزكدم خدمة الكيرباء حيث تقكـ الشركة بشك

شتركيف حتى سمكؾ الم لمتأ ير فيالمشتركيف في العديد مف القضايا الخاصة برفع كعي المشتركيف 

 ينعكس ايجابيا عمى كفاءة الشركة كرفع قدرتيا في تقديـ خدماتيا الى المشتركيف. 

سديد ديكنيـ كلكف تقـك بعمؿ تسييالت تمكف كال تقكـ الشركة بتقديـ حكافز اك خصـ لممشتركيف لت

تقكـ الشركة بتركيب عدادات مسبقة الدفع  مف جية اخرلالمشتركيف مف جدكلة الديكف المترتبة عمييـ. 

( تعمؿ باك ر مف الية منيا الدفع  Smart Metersلممشتركيف كما تقـك بتركيب عدادات ذكية ) 

حيث ساىمت في تحسيف تحصيؿ الذمـ المدينة ككذلؾ  عف بعدكقرائتيا المسبؽ كيمكف التحكـ بيا 

تحصيؿ ا ماف االستيالؾ الشيرية باصدار فكاتير شيرية اك ر دقة بتقميؿ الفركقات بيف البيع كالفكترة 

فترة تكريد الفكاتير الى المشتركيف  اصبح باالمكاف اصدار فاتكرة فكرية ميدانيا كبالتالي تقميؿ كقد
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ربط الخدمات اك المستحقات مف مؤسسات اخرل  حاليا ف االستيالؾ. كال يتـفترة جباية ا ما كتقصير

م ؿ البمديات كالمؤسسات الحككمية ببراءة الذمة مف شركة الكيرباء مما يساىـ في تقميؿ الكفاءة في 

تحصيؿ الذمـ المدينة مف المشتركيف كلكف يتـ ربط الخدمات لممشترؾ بالذمـ المدينة المستحقة عميو 

راكات اخرل كما يتـ اعتماد التقاص لديكف المشتركيف المكرديف لبضائع اك خدمات لشركة مف اشت

ىذا  فعالية لتسييؿ مياـ مكظفي التحصيؿ اال اف الفمسطينية مع الشرطة احيانا الكيرباء. كيتـ التنسيؽ

 .متدنية تما زالاالجراء 

 :شركة كيرباء الشماؿ 

يكجد قسـ ك متابعة كتحصيؿ ديكف المشتركيف ل ساـ متخصصةاقانو يكجد لشركة كيرباء الشماؿ فيكجد 

كفقا لمخطة االستراتيجية،  معناية بكبار المشتركيف كمتابعة تحصيؿ ا ماف استيالكيـ بشكؿ شيرمل

ال يتـ تدريب المكظفيف عمى الية كاجراءات التعامؿ مع المشتركيف خصكصا كبار بالمقابؿ فانو 

مدينة لممشتركيف حسب قيمتيا حيث يتـ اعطاء اكلكية كبيرة لتحصيؿ المدينيف.  كيتـ تصنيؼ الذمـ ال

الديكف مف كبار المدينيف كما يتـ تقديـ تسييالت لممشتركيف لجدكلة قيمة تمؾ الديكف كما يتـ المجكء 

كما الى القضاء في الحاالت التي ال يتـ التجاكب مع مكظفي التحصيؿ اال اف االجراءات القضائية 

مع جياز الشرطة بشكؿ نسبي لتسييؿ مياـ مكظفي  احيانا كما يتـ التنسيؽ ،فعالة غيرىك معركؼ 

 التحصيؿ اال اف ىذا االجراء ايضا يتسـ بعدـ الفعالية في تمكيف المكظفيف مف اداء اعماليـ.

يكجد ايضا معايير لتقييـ اداء العامميف في تحصيؿ الذمـ المدينة اال انو ال يكجد حكافز لمعامميف 

ال يتـ فصؿ احد مف الخدمة كنتيجة لمتقييـ كتدني الكفاءة.  كما ىك الحاؿك  يزيف في اداء اعماليـالمم

كال يتـ تقديـ خصـ مف اجمالي قيمة الديكف كحافز لمتسديد كلكف يمكف تقديـ تسييالت بجدكلة قيمة 
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يار الكيربائي الى قطع الت احيانا الديكف ضمف سياسة الشركة المتعمقة بيذا الخصكص. كيتـ المجكء

عف المتخمفيف عف تسديد فكاتير االستيالؾ اال اف ىذا االجراء غير فعاؿ ايضا كما يتـ ربط الخدمات 

لممشترؾ لجميع االشتراكات المستفيد منيا المشترؾ بالذمـ المدينة المستحقة عمى ذلؾ المشترؾ كلكف 

ت اك المؤسسات الحككمية ببراءة ال يتـ ربط الخدمات اك المستحقات مف مؤسسات اخرل م ؿ البمديا

 الذمة مف شركة الكيرباء اال بشكؿ محدكد مف قبؿ بعض الييئات المحمية.

كيتـ تركيب عدادات مسبقة الدفع لممشتركيف بشكؿ عاـ كلممشتركيف المتخمفيف عف تسديد ا ماف 

حدكد مع تطكير خدمات التحصيؿ االلي لممشتركيف. كيتـ التقاص بشكؿ ملاالستيالؾ بشكؿ خاص 

المشتركيف التجارييف اك الصناعييف المزكديف لبضائع اك خدمات تقكـ شركة الكيرباء بشرائيا مع قيمة 

الديكف المستحقة عمييـ ككذلؾ يتـ بشكؿ غير منيجي البحث في اسباب عدـ تسديد المشتركيف ال ماف 

ر الكيرباء كاالضرار الناجمة االستيالؾ اال انو يتـ العمؿ عمى تكعية المشتركيف بضركرة تسديد فكاتي

 عف عدـ التسديد عمى الشركة بشكؿ خاص كعمى االقتصاد بشكؿ عاـ.

االجراءات التي مف شأنيا احداث فارؽ ايجابي في قدرة الشركة عمى تحصيؿ الذمـ المدينة  كتعتبر اىـ

 ـ.ىك العمؿ ببراءة الذمة كالدعـ االمني لتمكيف المكظفيف عمى االرض مف تأدية اعمالي

 محكر الفاقد الكيربائي: .2

تسعى الشركات الى مكافحتو نظرا الى اال ر الكبير يعتبر الفاقد الكيربائي مف اىـ العكامؿ التي 

خاصة. كقد تـ مناقشة الفاقد الكيربائي اقساما لو المترتب التكمفة العالية المترتبة عمى قيمتو حيث تنشأ 

 ( كسنتناكؿ كؿ شركة عمى حده: 4.1اردة في جدكؿ )مع المجمكعات البؤرية بناء عمى االسئمة الك 
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 :شركة كيرباء الخميؿ 

الفاقد  التعامؿ مع فبشأتبيف مف المعمكمات كالبيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف المجمكعات البؤرية 

بسبب  يصعب تطبيقيا انواال خطة استراتيجية  لدييا بالرغـ افانو  شركة كيرباء الخميؿالكيربائي في 

البيانات فانو كحسب  ة القديمة في منتصؼ مدينة الخميؿ.مناطؽ عمؿ غير متجانسة كمنيا البمد كجكد

 .اقساـ خاصة بمتابعة الفاقدبالرغـ مف كجكد  ة الفاقد الكيربائيفي تخفيض نسب ممحكظ ال يكجد تحسف

خصكصا المكظفيف  كيتـ اتخاذ تدابير صارمة لضماف التزاـ المكظفيف العامميف بالقياـ بأعماليـ بأمانة

غالقيا.الم مستمر لتقميؿ الفاقد الفني بشكؿ ديد كتحديث الشبكات تم كيتـ سئكليف عف ختـ العدادات كا 

بالرغـ  بالقدرة غير الفعالةال يتـ فكترة المشتركيف كتحسيف معامؿ القدرة عمى الشبكات الكيربائية كما 

درة في الشبكات كتركيب لكحات تحسيف مف كجكد عدادات لقراءتيا كذلؾ بسبب ارتفاع معامؿ الق

لمعامؿ القدرة عمى شبكات الضغط المتكسط كالضغط المنخفض كبالتالي عدـ استالـ أم فاتكرة مف 

  الشركة القطرية االسرائيمية تحكم مخالفات بسبب انخفاض معامؿ القدرة.

حسب نتائا تقارير  يقكـ مكظفك الفاقد بالفحص الدكرم لعدادات المشتركيف باالضافة الى الفحصك 

المتابعة لقيـ الفكاتير كالشحف لمشتركي العدادات مسبقة الدفع. كما انو يكجد مستشار قانكني يتابع كؿ 

حاالت العبث كالتعديات كىناؾ نظاـ لحؿ الخالفات داخميا كفي حاؿ عدـ تجاكب المشترؾ المعتدم 

و الى اف نتائا التكجو لمجيات القانكنية عمى الشبكة يتـ تحكيؿ المكضكع لمجيات القانكنية مع التنكي

 غير مرضية خصكصا عندما يتعمؽ االمر بالتنفيذ.

التدريب الالـز بما يخص اعماليـ كيتـ تعميـ الخبرات المكتسبة مف  كيتمقى العاممكف في اقساـ الفاقد

العمؿ اعالميا الميداف كما يتـ تقييـ العامميف كفؽ معايير اداء لتقييـ االنحرافات اف كجدت. كيتـ 
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لتكعية المشتركيف بضركرة عدـ التعدم عمى الشبكات كضركرة االلتزاـ باالستيالؾ المشركع لتفادم 

 التسبب باضرار لشركة تكزيع الكيرباء كلالقتصاد بشكؿ عاـ. 

مناطؽ العديد مف كيتـ عمؿ حمالت لمحاربة الفاقد الكيربائي كلكف ىذه الحمالت غير مجدية في 

اف معدؿ نسبة ( بخصكص الفاقد الى 1.8. كيشير الجدكؿ رقـ )منطقة البمدة القديمة خصكصاالعمؿ 

% مف اجمالي قيمة المشتريات كاف معدؿ الفاقد كؿ 20بمغت  2015-2011الفاقد خالؿ السنكات 

سنة يتأرجح حكؿ المعدؿ مما يؤشر الى عدـ فعالية االجراءات المتبعة في احداث تحسف مممكس في 

 .لجميع الشركات د بشكؿ عاـنسبة الفاق

التكجو باتجاه  كيفضؿنظاـ العدادات الحالي كمف ضمنيا العدادات مسبقة الدفع غير ناجحة  كيعتبر

( حيث تمكف الشركة مف متابعة الفاقد الكيربائي بشكؿ اك ر  Smart Metersالعدادات الذكية ) 

فرة في ىذا النكع مف العدادات التي تمكف فعالية باالضافة الى الميزات الفنية الكبيرة االخرل المتك 

 الشركة ايضا مف ادارة منظكمة التكزيع ككؿ بشكؿ دقيؽ كفعاؿ.

 :شركة كيرباء الجنكب 

صعكبات جمة في تطبيؽ خطتيا االستراتيجية كمكافحة الفاقد الكيربائي  شركة كيرباء الجنكبتكاجو 

 2012فاقد الكيربائي تـ انشائيا منذ العاـ اقساـ خاصة لمتابعة ال بالرغـ مف كجكد في مناطؽ عمميا

في فركع الشركة كما انو يكجد قسـ مركزم لمفاقد يسمح بتبادؿ الخبرات بيف الفركع كيتـ تنسيؽ العمؿ 

بيف الفركع مف خاللو بحيث يتـ تحقيؽ اعمى كفاءة ممكنة كتدريب المكظفيف العامميف في ىذه االقساـ 

نتاجية حيث يقكمكف بالفحص الدكرم لعدادات المشتركيف باالضافة كزيادة ميارتيـ كرفع كفاءتيـ اال

 الى الفحص حسب تقارير المتابعة لقيـ االستيالؾ لممشتركيف. 
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ككاف مف اىـ مشاكؿ ارتفاع الفاقد الكيربائي في كيرباء الجنكب ىك كجكد خمؿ فني في عدادات الدفع 

حيث  نيا الحقت بالشركة خسائر كبيرة حتى المحظةالمسبؽ كالتي يتـ العمؿ عمى استبداليا جميعا اال ا

% مف اجمالي 25.5قد بمغ  2015-2011( اف معدؿ نسبة الفاقد لالعكاـ 1.8يشير الجدكؿ رقـ )

 .قيمة المشتريات حيث تعتبر ىذه النسبة مرتفعة جدا حتى المقارنة مع اداء الشركات االخرل

يتـ  حيث فحة الفاقد كزيادة التحصيؿداث تحسف في مكااحلـ تنجح الشركة في كمنذ انشاء اقساـ الفاقد 

كما يتـ دراسة احماؿ  لتقميؿ الفاقد كزيادة المبيعات اصدار فكاتير لممشتركيف بالقدرة غير الفعالة

المحطات كمحاكلة فصؿ المحطات ذات االحماؿ القميمة كتزكيد المشتركيف مف محطات اخرل لتقميؿ 

مـ اف مناطؽ عمؿ الشركة ىي غالبا مناطؽ ريفية تضطر فييا الشركة مع الع ،الفاقد الفني ما امكف

 الى تركيب محطات لتغذية احماؿ قميمة كبالتالي زيادة الفاقد الفني.

ممشتركيف الذيف ي بت لدييـ لكيتـ حاليا تركيب عدادات منفصمة عمى اعمدة الكيرباء خصكصا  

مسيطرة عمى الفاقد كما يتـ تقدير استيالكيـ مكحد في الشركة تسعى مف خاللو ل كإجراءحاالت عبث 

لفترات االستيالؾ غير المشركع كالكصكؿ الى تسكية معيـ كفي حاؿ عدـ التكصؿ الى تسكية يتـ 

 مع التنكيو الى عدـ الفعالية.  كإجراء ركتيني المجكء الى الجيات القانكنية

بضركرة عدـ االستيالؾ بشكؿ غير كبالنسبة لمناحية االعالمية يتـ العمؿ عمى تكعية المشتركيف 

مشركع حيث يتـ ذلؾ بعدة كسائؿ اعالمية كما تـ عمؿ العديد مف النشرات التي تحذر مف االستيالؾ 

اف ىذه  قافة منتشرة في بعض المناطؽ كليست  كيعكد ذلؾ الى. تجابة قميمةغير المشركع اال اف االس

فعة جدا بينما في مناطؽ اخرل تككف معدالت حاالت شاذة كالتي يصؿ فييا معدؿ الفاقد نسبا مرت

كمف اسباب ارتفاع الفاقد في بعض المناطؽ يعكد الى فرض تركيب العداد مسبؽ  .الفاقد منخفضة
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سبب نتائا عكسية عمى الفاقد فتحكؿ المشترؾ مف مديف الى يالدفع لتقميص الذمـ المدينة اال انو 

 مستيمؾ بشكؿ غير مشركع.

شركة كيرباء الجنكب لمتغمب عمى معضمة الفاقد  الشركات كمنيامف كجية نظر كمف اىـ االقتراحات 

 (. Smart Metersالكيربائي ىي المجكء الى العدادات الذكية ) 

 شركة كيرباء القدس 

تسعى شركة كيرباء القدس لمحد مف الفاقد الكيربائي مف خالؿ خطة استراتيجية حيث انشأت ليذا 

 الفاقد كاىـ اىدافيا: الغرض اربعة اقساـ لمحاربة

 تحسيف االداء التجارم لمشركة كتقديميا بالشكؿ االقتصادم االمف. .1

االست مار في المكارد البشرية حيث يتـ تدريب العامميف عمى الميارات الفنية الالزمة لمقياـ بالعمؿ  .2

ف كاعماؿ كربط قراءاتيا مع عدادات المشتركي الكيربائية المطمكب مف تركيب عدادات عمى المحطات

الفحص الدكرم لممشتركيف اصحاب السكابؽ في االستيالؾ غير المشركع كتركيب عدادات منفصمة 

خارج المنازؿ لممستيمكيف بشكؿ غير مشركع كمتابعة قيمة الشحنات اك الفكاتير كمقارنتيا بمعدالت 

التكصيؿ كعدـ تغطية  االستيالؾ الشيرية المفترضة كالقياـ بزيارات ميدانية تفقدية بشكؿ دكرم لسالمة

ككابؿ تكصيؿ ألمشتركيف، كيتـ متابعة اداء العامميف كتقييميـ بشكؿ دكرم حسب معايير اداء كما يتـ 

العمؿ عمى زيادة الكالء لمعامميف في محاربة الفاقد كفي اقساـ التفتيش بشكؿ خاص، كيتـ عقد كرشات 

مفة كتعميـ الخبرات المكتسبة مف مكاجية عمؿ متخصصة لمعامميف في اقساـ الفاقد في المناطؽ المخت

 الحاالت الميدانية.
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كالتكعية بضركرة عدـ االستيالؾ بشكؿ غير  المسؤكلية االجتماعية كالعالقة مع المجتمع المحمي .3

 .مشركع

العالقة مع المشتركيف كذلؾ بتطبيؽ مشاريع عمى ارض الكاقع كدخكؿ عالـ الطاقة الشمسية  .4

اما تساعد المشتركيف في ترشيد استيالكيـ اك االستفادة مف البراما التي كتقديـ استشارات كخطط كبر 

فاتكرة المشترؾ مف جية كتقميؿ الفاقد عمى الشبكة باالضافة الى  مف قيمة تقميؿلمتطرحيا الشركة 

 تكفير مصدر لمطاقة يساىـ في تقميؿ االعتماد عمى الشركة القطرية االسرائيمية.

لمشتركيف كمف ضمنيا انشاء مركز اتصاالت خاص يحتكم عمى تطكير اليات التعامؿ مع ا .5

تجييزات تكنكلكجية تمكف العامميف مف تقييـ جميع المشاكؿ كاالعطاؿ بشكؿ فكرم كما تمكف مف 

تركيب عدادات ذكية تمكف مف ك التكاصؿ مع المشتركيف كايصاؿ رسائؿ الشركة الييـ بشكؿ فعاؿ، 

الضافة الى الميزات التي تساعد المشتركيف مف االستفادة مف قراءة االحماؿ كالفاقد بشكؿ لحظي با

 تركيب ىذا النظاـ المتطكر.

 بيدؼ تحسيف العالقة مع المشتركيف يتـ مراجعة كتعديؿ االجراءات كاالليات بشكؿ سنكم. .6

ة كيتـ العمؿ عمى تخفيض الفاقد الفني في شبكات الكيرباء كرفع معامؿ القدرة كفكترة القدرة غير الفعال

 باالضافة الى متابعة تحميؿ المحطات لتجنب الخسائر ال ابتة لممحطات.

كتقكـ الشركة بالعمؿ عمى تكعية المشتركيف بضركرة عدـ االستيالؾ بشكؿ غير مشركع مف خالؿ 

الضرر الذم يمحؽ بالشركة كالمجتمع كاالقتصاد  تبيفدينية ك االعالـ كبالتعاكف مع جيات قانكنية 
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ـ العمؿ عمى تقديـ المتجاكزيف الى القضاء اال اف الفعالية لالجراءات القضائية بشكؿ عاـ. كما يت

 .كاجيزة الشرطة منخفضة

. كتعتبر نسبة الفاقد لشركة كيرباء تتركز مشكمة الفاقد بشكؿ كبير في منطقة القدس كضكاحيياك 

لمشتريات % مف اجمالي قيمة ا25.8القدس ىي االعمى بيف شركات تكزيع الكيرباء حيث بمغت 

. كما اف عدـ كجكد محاكـ (1.8كما يشير جدكؿ الفاقد الكيربائي رقـ ) 2015-2011لالعكاـ 

متخصصة يساىـ في عدـ فعالية القضاء تجاه حاالت االستيالؾ بشكؿ غير مشركع باالضافة الى 

 عدـ فعالية تنفيذ االحكاـ الصادرة عف المحاكـ مف مذكرات جمب بحؽ المخالفيف.

 اء الشماؿ:شركة كيرب 

قسـ تعمؿ شركة كيرباء الشماؿ ضمف خطة استراتيجية لمكافحة الفاقد الفاقد الكيربائي مف خالؿ 

مختص بمتابعة الفاقد حيث يقكـ بالتفتيش الدكرم عمى االشتراكات كالتأكد مف عدـ كجكد استيالؾ 

ائية ككذلؾ الفحص غير مشركع عمى كابالت التكصيؿ لممشتركيف اك حاالت عبث في العدادات الكيرب

الدكرم عمى فترات متقاربة الشتراكات المشتركيف الذيف لدييـ سكابؽ في االستيالؾ غير المشركع 

باالضافة الى متابعة شحنات المشتركيف كمقارنتيا بمعدالت االستيالؾ المفترضة كالتفتيش عمى 

لمتأكد مف عدـ كجكد  الحاالت التي تككف معدالت الشحف اك الفكاتير لدييا دكف تمؾ المعدالت

استيالؾ غير مشركع اال انو ال يتـ ابقاء كابؿ االشتراؾ مكشكفا مف الشبكة حتى عداد المشترؾ اال 

بشكؿ محدكد حسب الحالة كليس سياسة عامة تطبؽ عمى جميع المشتركيف. كيتـ بشكؿ محدكد جدا 

الى منازليـ. كما يتـ تركيب تركيب عدادات منفصمة خارج المنازؿ لممشتركيف الذيف يتعذر الدخكؿ 

عدادات كيربائية عمى محطات التحكيؿ كربط قراءاتيا مع اجمالي االستيالؾ لممشتركيف مف كؿ 
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مما يساعد في تحديد اكلكيات المتابعة لمعالجة  د الكيربائي مف كؿ محطةمحطة لمراقبة اجمالي الفق

 . الفاقد الكيربائي عمى مستكل المحطات

قد بمغ  2015-2011( اف نسبة الفاقد الكيربائي خالؿ االعكاـ 1.8رقـ ) كيشير جدكؿ الفاقد

% مف اجمالي قيمة المشتريات حيث تعتبر ىذه النسبة ىي االفضؿ بيف شركات تكزيع الكيرباء 18.4

اال انيا تبقى مرتفعة خصكصا عند مقارنتيا بمعدؿ الفاقد في شركات تكزيع الكيرباء في المممكة 

المتجاكزيف الى القضاء اال اف ىذا االجراء غير  كتقكـ الشركة بتقديـ. %13.3تبمغ االردنية كالتي 

فعاؿ باالضافة الى عدـ فعالية اجراءات قطع التيار الكيربائي عف المشتركيف. كيتـ العمؿ عمى تكعية 

المشتركيف بعدـ قانكنية االستيالؾ غير المشركع لمتيار الكيربائي كما يتـ العمؿ عمى تكعية 

المشتركيف بسمبيات االستيالؾ غير المشركع عمى شركة الكيرباء كعمى االقتصاد اال اف ىذا االجراء 

ال يتسـ بالفعالية في تغيير سمكؾ فئة المشتركيف المستيمكيف بشكؿ غير مشركع. كما انو ال يتـ العمؿ 

المشركع كال يتـ مع المجتمع المحمي سكاء لتكعية المشتركيف بضركرة التكقؼ عف االستيالؾ غير 

ايضا عمؿ حمالت لمحاربة الفاقد بالتعاكف مع المجتمع المحمي اك اجيزة االمف كما ال يتـ استخداـ 

التكنكلكجيا التي تحد مف قدرة المشتركيف عمى االستيالؾ غير المشركع اك التي تساعد في محاربة 

فيف العامميف في محاربة الفاقد بشكؿ كالء المكظكما تعمؿ الشركة عمى الجانب االخر المرتبط بالفاقد. 

مكاجية الحاالت الميدانية عمى العامميف لتعميـ الخبرات المكتسبة  مف خالؿعاـ كالعامميف في التفتيش 

محاربة الفاقد الكيربائي اال انو ال يكجد  كيفيةفي المناطؽ االخرل كما يتـ تدريب المكظفيف عمى 

ساـ الفاقد كتقديـ حكافز مرتبطة باالداء اك تدكير لمعامميف. كيتـ معايير لتقييـ االداء لمعامميف في اق
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عمى تخفيض الفاقد الفني في الشبكات كرفع معامؿ القدرة كفكترة القدرة غير الفعالة  مباشرة العمؿ

 .اال اف نسبة الفاقد غير الفني ما زالت مرتفعة لمغاية لممشتركيف

 محكر المصاريؼ: .3

% مف اجمالي قيمة فاتكرة المشتريات لجميع الشركات خالؿ 20 ليالى حكاالمصاريؼ  تصؿ نسبة

كىي نسبة مرتفعة خصكصا عند مقارنتيا بشركات تكزيع الكيرباء في المممكة  2015-2011االعكاـ 

مع المجمكعات البؤرية  المصاريؼتـ مناقشة  د% لنفس الفترة. كق9االردنية الياشمية حيث تبمغ نسبة 

 ( كسنتناكؿ كؿ شركة عمى حده: 4.1اردة في جدكؿ )بناء عمى االسئمة الك 

 :شركة كيرباء الخميؿ 

تحديد االحتياجات مف الكادر البشرم بناء عمى المناقشات مع مم مي شركة كيرباء الخميؿ فقد تبيف اف 

يتـ ادراجيا في المكازنة كما انو  التييتـ كفؽ خطط معدة مسبقا حسب المشاريع كالتكسعات المطمكبة 

اضافة نكعيات كتخصصات كخبرات جديدة  كالتي تستيدؼاجراءات يتـ التكظيؼ مف خالليا ىناؾ 

. كبخصكص االيدم العاممة الحالية فانو يتـ لكؿ كظيفة يتـ اشغالياكيتـ كضع كصؼ كظيفي محدد 

استغالليا بشكؿ ام ؿ كال يكجد بطالة مقنعة حيث انو يكجد حاجة دائمة اليدم عاممة مما يسبب 

الى االستعانة بمقاكليف لتنفيذ بعض االعماؿ خصكصا المكسمية في عمميات التركيب المجكء 

كالصيانة. كبخصكص ضبط المصاريؼ كتقميؿ التكاليؼ ال ابتة فانو يكجد سياسة لمتكظيؼ بمكجب 

يا كتدفع مقابم لمغاية عقكد لمحد مف التكاليؼ اال اف تكاليؼ استئجار المقرات المممككة لمبمدية مرتفعة

كما اف معظـ المركبات كاالليات المممككة لمشركة مصدرىا مف تمكيؿ  الشركة لمبمدية مبالغ كبيرة

عدد خارجي كبالتالي يصعب التخمص منيا كمف تكاليفيا المرتفعة كلكف بالنسبة لممكظفيف الى 
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مشترؾ كاف خدمة المشترؾ  46,000مكظؼ تقريبا لخدمة  180المشتركيف فيي جيدة حيث يكجد 

شيكال سنكيا كىي تكمفة مقبكلة. اما بالنسبة الى حكافز مجمس االدارة فيي قميمة جدا كال  56ؼ تكم

تذكر بالمقارنة مع اجمالي التكاليؼ. كال يتـ التعاقد مع مكظفيف عمى اساس المشاركة في االرباح كما 

ـ حسب ال يتـ عمؿ صفقات النياء الخدمات المبكر كيتـ تدريب المكظفيف عمى اداء اعمالي

 .كمعالجة نقاط الضعؼ لدييـتخصصاتيـ لرفع كفاءتيـ االنتاجية كما يتـ تقييـ ادائيـ بشكؿ مستمر 

 :شركة كيرباء الجنكب 

ىناؾ تناسبا بيف عدد المكظفيف كعدد  حيث تبيف افشركة كيرباء الجنكب  تـ مناقشة المصاريؼ مع

الجغرافية الكبيرة التي يتـ العمؿ بيا  المشتركيف خصكصا عندما يتـ االخذ بعيف االعتبار المساحة

كشكؿ الييكمية لمشركة مف ادارة عامة كفركع في مناطؽ جغرافية متعددة بخالؼ شركة كيرباء الخميؿ 

التي تخدـ جميع مشتركييا في مناطؽ جغرافية متقاربة في مدينة الخميؿ كمحيطيا حيث يبمغ عدد 

مشترؾ في مناطؽ جغرافية كبيرة كما  32,000مكظفا يخدمكف  160مكظفي شركة كيرباء الجنكب 

اف منطقة امتياز شركة كيرباء الجنكب ىي في جميع محافظة الخميؿ باست ناء مناطؽ عمؿ شركة 

% مف الكضع 30كيرباء الخميؿ كاف شركة كيرباء الجنكب تقدـ خدماتيا حاليا في مساحة تقارب 

امتيازىا مما يجعميا تستفيد مف مبدأ كفكرات النيائي في حاؿ اصبحت تقدـ خدماتيا في جميع منطقة 

. كما اف طبيعة  المناطؽ التي تقدـ خدماتيا فييا ىي مناطؽ ريفية مما يسبب زيادة معظـ الحجـك

 التكاليؼ كاالعباء عمى الشركة بخالؼ منطقة عمؿ شركة كيرباء الخميؿ التي تعتبر حمؿ مركز. 

كربطيا باالنجاز خصكصا فيما يتعمؽ بتحصيؿ الذمـ كيكجد لدل الشركة تكجو لعمؿ الية لممكافآت 

المدينة لمشركة كيتـ تدريب المكظفيف بشكؿ عاـ عمى القياـ باعماليـ كؿ حسب تخصصو مف خالؿ 
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العديد مف براما التدريب كما يتـ تقييـ اداء المكظفيف بشكؿ سنكم كمعالجة نقاط الضعؼ اف كجدت 

دريب كالترقيات بيدؼ تحفيز المكظفيف عمى القياـ باعماليـ باعمى كيأخذ بنتائا التقييـ فيما يتعمؽ بالت

كفاءة ممكنة كالتخمص مف البطالة المقنعة. كالغراض تقميؿ التكاليؼ يتـ االستعانة بمقاكليف لتنفيذ 

بعض االعماؿ خصكصا المكسمية منيا كما يتـ ابراـ عقكد عمؿ مؤقتة لمقياـ باالعماؿ التي تتطمب 

ددة كما يتـ العمؿ ببراما انياء خدمات مبكر لبعض العامميف مف حيف الخر. كال يتـ مكظفيف لمدة مح

خصكصا اذا تـ  رمزية ابراـ عقكد عمى اساس المشاركة في االرباح كما اف حكافز مجمس االدارة

 مقارنتيا بالنسبة مع التكاليؼ.

 :شركة كيرباء القدس 

كانو يتـ استغالؿ  جـ االيدم العاممة الالزمةححديد تخطة استراتيجية تشمؿ كيرباء القدس  تعتمد شركة

عاممة في الشركة في بعض االيدم العمالة الحالية بكفاءة عالية حيث انو يكجد نقص في االيدم ال

عمميا كاف المياـ المككمة لاليدم العاممة الحالية كبيرة نتيجة النقص المكجكد مما يساىـ في  مناطؽ

بالمقابؿ يكجد زيادة في االيدم العاممة في مناطؽ اخرل م ؿ القدس  .مميفرفع الكفاءة االنتاجية لمعا

بسبب ارتباطيا بالحد االدني لالجكر  التي يحصمكف عمييااالجكر  حيث ال تتناسب قيمة انتاجيـ مع

كما كيتـ عمؿ تقييـ دكرم لمعامميف كفؽ  .شيكؿ 5300في المناطؽ االسرائيمية كالتي تبمغ تقريبا 

داء لكؿ كظيفة حسب طبيعتيا كيتـ تدريب المكظفيف لمعالجة نقاط الضعؼ في ادائيـ كيتـ معايير اال

ربط استمرارىـ بالعمؿ بمستكل ادائيـ في العمؿ كيتـ ربط الحصكؿ عمى العالكة السنكية بمستكل تقييـ 

عة االداء كما يتـ االست مار بالكفاءات كزيادة ميارتيـ عف طريؽ التدريب المستمر ليـ كمتاب

 التكنكلكجيا في مجاالت العمؿ. 
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كيتـ العمؿ عمى تقميؿ المصاريؼ بشكؿ رئيسي مف خالؿ استخداـ التكنكلكجيا في مختمؼ اعماؿ 

الشركة كمف ضمنيا ما يخص قراءة العدادات كالفكترة الفكرية ميدانيا لممشتركيف باالضافة الى التحكـ 

ا يساىـ في تقميؿ المصاريؼ بشكؿ عاـ كيحد مف في الشبكات كمراقبة االحماؿ كمعالجة االعطاؿ مم

 الزيادة في التكاليؼ ال ابتة بشكؿ كبير. كال يتـ عمؿ صفقات النياء الخدمات المبكر لمعامميف

كاستبداليـ بالتعاقد مع مقاكليف لتنفيذ جزء مف االعماؿ المطمكبة عند الحاجة  خصكصا مف كبار السف

مية مقابؿ تخفيض عدد اياـ العمؿ االسبكعية كال يتـ ابراـ عقكد كما ال يتـ اطالة ساعات العمؿ اليك 

عمؿ عمى اساس المشاركة في االرباح كما ال يتـ ربط مكافات مجمس االدارة باالداء المالي لمشركة اال 

 اف ىذه المكافات رمزية كقيمتيا منخفضة. 

 :شركة كيرباء الشماؿ 

تشمؿ حجـ االيدم العاممة الالزمة لمشركة كانو يتـ  خطة استراتيجية كيكجد لدل شركة كيرباء الشماؿ

االستغالؿ االم ؿ لاليدم العاممة الحالية في الشركة كما يتـ ضبط المصركفات كالعمؿ عمى تخفيضيا 

الى الحد االدنى الممكف كتقييد الزيادة فييا اال انو ال يتـ ابراـ عقكد عمؿ عمى اساس المشاركة في 

العميا كما انو ال يتـ عمؿ براما اك عركض النياء الخدمات المبكر االرباح خصكصا لممناصب 

 .لمعامميف

يتـ العمؿ عمى تخفيض التكاليؼ ال ابتة الى الحد االدنى الممكف كما انو يتـ التعاقد مع مقاكليف ك 

لتنفيذ جزء مف االعماؿ المطمكبة كلكف ليس مقابؿ تخفيض عدد العامميف اك انياء الخدمات المبكر 

ف لتقميؿ الحاجة الى تكظيؼ عامميف جدد لمقياـ بتمؾ االعماؿ الجزئية كما انو يتـ اطالة ساعات كلك

الدكاـ مقابؿ تقميؿ عدد اياـ العمؿ حيث اف عدد اياـ الدكاـ االسبكعي ىي خمسة اياـ بينما عدد 
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الداء المالي ساعات العمؿ اليكمية ىي  مانية ساعات. كال يتـ ربط مكافات كحكافز مجمس االدارة با

لمشركة حيث اف تمؾ المكافات ىي رمزية كقيمتيا ليست مرتفعة كما انو يتـ تدريب المكظفيف عمى 

االعماؿ المطمكبة منيـ كزيادة ميارتيـ لرفع الكفاءة االنتاجية لمعامميف كزيادة االست مار بالكفاءات كما 

 رارىـ بالعمؿ بمستكل االداء المطمكب.اه يتـ عمؿ تقييـ دكرم لمعامميف كفؽ مؤشرات اداء كربط استم

معدؿ نسبة المصاريؼ الى المشتريات مرتفعة لدل الى اف  (1.9رقـ ) كيشير جدكؿ المصاريؼ

% بينما النسبة 17.3شركات التكزيع عمكما حيث اف اقؿ نسبة ىي لدل شركة كيرباء الخميؿ كتبمغ 

قارنة معدؿ نسبة المصاريؼ في %. كعند م25.5االعمى ىي لدل شركة كيرباء الجنكب كتبمغ 

% بينما معدؿ قطاع التكزيع الفمسطيني 9شركات تكزيع الكيرباء في الممكمة االردنية فانيا تبمغ 

  .2015-2011% مف اجمالي قيمة المشتريات لالعكاـ 19.8

كيعتبر كجكد الخطط االستراتيجية لشركات التكزيع شكميا مما يؤ ر عمى حجـ كمكاصفات االيدم 

اممة التي يتـ تكفيرىا كما انو ال يتـ ابراـ عقكد عمى اساس المشاركة في االرباح خصكصا الع

لممناصب العميا اك عمى اساس نسب االنجاز لمكظائؼ االدنى درجة، كعند ربط اداء المكظفيف بالتقييـ 

يـ السنكل لالداء كعدـ كجكد عقكبات اك مخاطر عمى االستمرار بالعمؿ في لممكظؼ صاحب التقي

الضعيؼ يصبح ىناؾ ترىؿ ادارم كبطالة مقنعة حيث انو في الكقت الذم ال يتـ استبداؿ المكظؼ 

غير القادر عمى انجاز اعمالو بالكفاءة المطمكبة يصبح ىناؾ حاجة الى تكظيؼ مكظؼ اخر يقـك 

 بانجاز االعماؿ المطمكبة مما يؤشر الى عدـ االستغالؿ االم ؿ لممكظفيف. 

لرفع كفائتيـ االنتاجية كيتـ االست مار بالكفاءات اال انو ال يمغي  معامميفدريب المستمر لكبالرغـ مف الت

مف العمؿ السباب اجتماعية كاخرل  االستغناء عنيـكجكد المكظفيف الزائديف عف الحاجة كما يتعذر 
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اؿ. كما انو ال مع شركات تكزيع الكيرباء باالضافة الى قكة نقابات العم كتعامموتتعمؽ ب قافة المجتمع 

يتـ عمؿ براما النياء الخدمات المبكر سكاء لمعاميف غير االكفاء اك لمعامميف اك الذيف يمكف 

استبداليـ بمقاكليف لتنفيذ جزء مف االعماؿ المطمكبة عند الحاجة مما يساىـ ايضا في ارتفاع التكاليؼ 

ة مقابؿ تخفيض عدد اياـ العمؿ لمشركات. كال يتـ اطالة ساعات العمؿ اليكمي كالمتغيرة ال ابتة

ساعات لميكـ بينما  8اياـ اسبكعيا بكاقع  5االسبكعية اال في شركة كيرباء الشماؿ حيث يتـ العمؿ 

مما يقمؿ فترة تنفيذ االعماؿ لميكـ  يكمياساعة  6.5-6اياـ اسبكعيا بكاقع  6باقي الشركات تعمؿ 

ي فترة الصباح كتسميـ عند انتياء الدكاـ باالضافة الكاحد حيث اف تنفيذ االعماؿ يحتاج الى استالـ ف

مما يعني عدـ االستغالؿ االم ؿ لمكقت كاحيانا  كمقر الشركة الى فترة الذىاب كاالياب مف مكاقع العمؿ

ساعات العمؿ لميكـ  عندما تككفالنجاز اعماؿ يمكف انجازىا في يكـ كاحد  عمؿالحاجة الى يكمي 

ستحقات كحكافز مجمس االدارة باالداء المالي لمشركات حيث انيـ الكاحد اطكؿ. كال يتـ ربط م

يتقاضكف مبالغ رمزية كما يتـ العمؿ عمى تخفيض المصاريؼ الى الحد االدنى الممكف مف كجية نظر 

 الشركات اال اف الكاقع المالي يؤشر الى اف المصاريؼ مرتفعة بشكؿ كبير كتتخذ اتجاىا تصاعديا.
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 خامسالفصل ال

_____________________________________________________ 

 المضامين االدارية والمالية والقانونية الداء شركات توزيع الكهرباء الفمسطينية 

 

البيانات االكلية التي تـ الحصكؿ عمييا مف  نتائا مف الدراسة التعقيب عمى فصؿيتـ في ىذا ال

ت االداء مف تحميؿ ميزانيات الشركات في المحاكر المقابالت كمجمكعات النقاش كربطيا بمؤشرا

، كسنتناكؿ في ىذا الفصؿ المحاكر ال ال ة بشكؿ مف التفصيؿ لعرض المضاميف التي مكضكع الدراسة

 سبقت عمى نتائا الدراسة.

 الذمم المدينة: 5.1

التي  المدينةبالعديد مف االجراءات كالممارسات لمحد مف الزيادة في الذمـ  تقـك الشركات بالرغـ مف اف

خالؿ السنكات في الذمـ المدينة لجميع الشركات قيمة الزيادة  بمغت فقد تتزايد مف سنة الى اخرل

% مف اجمالي قيمة فاتكرة المشتريات لجميع 18.3مميكف دكالر كتم ؿ  308 (2015–2011)

جية الظاىرة حيث في مكا فعالة. كتعتبر الخطط االستراتيجية ليذه الشركات غير لنفس الفترة الشركات

يتـ العمؿ لتحصيؿ الذمـ المدينة كالحد مف الزيادة فييا ضمف براما خاصة كحمالت مكسمية غير 

كيعتبر عدـ تطبيؽ الخطة تساىـ في تسريع كتيرتيا كتك يفيا. منتظمة تحكميا غالبا ضغكط خارجية 

 لمتقدـالشركات  دفعنة مما االستراتيجية مؤشرا عمى العمؿ بشكؿ غير منتظـ تجاه تحصيؿ الذمـ المدي

غياب  كفي ظؿ. تتناسب مع الظركؼ لممشتركيف اك ال قافة السائدة في منطقتيـبراما خاصة ب

بعض  كبينما انشأت .خاصة لتحصيؿ الذمـ المدينةبعضيا اقساما  انشأت الممارسات االدارية المكتكبة
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شركات اخرل كبار  تاعتبر  ،ركيفالذمـ المدينة لكبار المشتقسما خاصا لمتابعة تحصيؿ  الشركات

تصنيؼ الديكف حسب قيمتيا حيث يتـ بالشركات  كتقكـلمشتركيف العادييف. المشتركيف م ؿ باقي ا

اعطاء اكلكية المتابعة لمديكف المرتفعة لزيادة فعالية التحصيؿ كما يتـ ربط تقديـ الخدمات لممشترؾ 

جدكلتيا قبؿ الحصكؿ عمى خدمة جديدة حيث يتـ بالذمـ المدينة المستحقة عميو كضركرة تسديدىا اك 

 جدكلة الديكف. تقديـ تسييالت لتمكيف المشترؾ مف

المتابعة القضائية كاجراءات التنفيذ لالحكاـ الصادرة بحؽ المدينيف ككذلؾ  اجراءات اف كجدكقد 

الك ير مف يتعذر في  حيث غير فعالةالتنسيؽ مع جياز الشرطة لتسييؿ اعماؿ العامميف في التحصيؿ 

 .االحياف فصؿ الخدمة عف المشتركيف الممتنعيف عف الدفع

كتقكـ جميع الشركات بخصـ قيمة الذمـ المدينة لممشتركيف المكرديف لخدمات اك بضائع لمشركات مف 

. كال يتـ ربط الخدمات اك المستحقات مف مؤسسات اخرل ببراءة الذمة مف شركة قيمة مستحقاتيـ

ض البمديات التي تعمؿ شركة الكيرباء في مناطقيا حيث يعتبر ىذا االجراء مؤ را الكيرباء باست ناء بع

ايجابيا بشكؿ كبير في تحصيؿ الذمـ المدينة كيظير بشكؿ اكضح في مؤشرات شركة كيرباء الخميؿ 

كالمممككة لبمدية الخميؿ حيث يعتبر مؤشرىا االفضؿ بيف الشركات كاحد اىـ اسبابو العمؿ ببراءة الذمة 

 يف البمدية كشركة الكيرباء.ب

بعمؿ تقييـ دكرم لممكظفيف في حيف ال يقكـ البعض االخر بذلؾ  تقكـ بعض الشركات كبالرغـ مف اف 

اال اف جميع الشركات اتفقت عمى اف نتيجة ىذا التقييـ ال تؤ ر عمى استمرار المكظؼ بالعمؿ في 

كفي ظؿ الفشؿ المستمر  .ادة كفاءة التحصيؿلزي الشركة مما يسبب في عدـ القياـ بالعمؿ بأعمى كفاءة

اتجيت شركات التكزيع الى انظمة الدفع المسبؽ لضماف تدفؽ ايرادات  في تحسيف كفاءة التحصيؿ،
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االستيالؾ حيث اصبح معظـ مشتركي الشركات مف مستخدمي العداد مسبؽ الدفع كلكف تركيب ىذا 

كما اف لو تأ يرات سمبية في مناطؽ اخرل م ؿ النكع مف العدادات يتعذر تركيبو في جميع المناطؽ 

 ارتفاع الفاقد الكيربائي نتيجة ازدياد حاالت االستيالؾ غير المشركع.

الى مساعدة شركات التكزيع لمسيطرة عمى الزيادة في قيمة  الفمسطينية في اطار سعي سمطة الطاقةك 

لعداد مسبؽ الدفع مف  % مف قيمة كؿ شحنة10الذمـ المدينة، اصدرت تعميمات بضركرة خصـ 

بشرط تركيبو عداد مسبؽ الدفع ككذلؾ تحسيف تعرفة  المنزلي الديكف المستحقة عمى المشترؾ

 كفاءة التحصيؿاالستيالؾ لمعداد مسبؽ الدفع عف العداد العادم. كقد ساىـ ىذا القرار في تحسيف 

لشريحة مف الذمـ المدينة ككبح زيادة الذمـ المدينة اال انو في نفس الكقت قد رفع معدؿ دكراف 

 الى عشرات السنكات. مف المشتركيف المنزلييف المشتركيف خصكصا كبار المدينيف

كبالرغـ مف جميع االجراءات التي تقكـ بيا شركات التكزيع اال انو يبقى  ابتا اف الذمـ المدينة ال زالت 

 :اء عمى ما تقدـ، كىيبن يمكف تمخيص اسباب استمرار ارتفاع الذمـ المدينةحيث  في ارتفاع

 :اسباب داخمية 5.1.1

  غياب التخطيط االستراتيجي كاف كاف ىناؾ خطط كلكف غير منفذة اك منفذة جزئيا كالتعكيض

 عنيا ببراما كخطط تشغيمية خاصة لتحصيؿ الذمـ المدينة.

 نظر كفاءة العامميف في تحصيؿ الذمـ المدينة م ؿ الجباة كضماف استمرارىـ بالعمؿ بغض ال تدني

 .ف نتيجة تقييـ االداءع

  كبار المدينيف. لمتعامؿ معاالفتقار الى تدريب المكظفيف في بعض الشركات 
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 .العمؿ بالطرؽ التقميدية كانعداـ ركح االبتكار في اتباع طرؽ مبتكرة لمتحصيؿ 

  التكعية االعالمية بضركرة  التقميؿ احيانا مف اىميةعدـ القدرة في التأ ير في ال قافة السائدة ك

 سديد الديكف كا ماف االستيالؾ.ت

 .عدـ ابراـ عقكد عمؿ يتقاضى العاممكف ركاتبيـ عمى اساس نسب االنجاز 

 :اسباب خارجية 5.1.2

  عدـ فعالية القكانيف كالتشريعات الفمسطينية التي تمـز المشتركيف بكافة شرائحيـ بتسديد ما يترتب

 عمييـ مف مستحقات لشركات تكزيع الكيرباء

  القضايا المنظكرة اماـ القضاء الفمسطيني كبطئ تنفيذ االحكاـ سرعة البت فيعدـ. 

 .عدـ تجانس مناطؽ العمؿ ككجكد تقسيمات امنية مختمفة لممناطؽ 

  بخصـ زيادة معدؿ دكراف الذمـ المدينة الى عشرات السنكات نتيجة قرار سمطة الطاقة الفمسطينية

 .المنزلي % مف قيمة كؿ شحنة كدفعة مف الذمـ المدينة لممشترؾ10

  عدـ العمؿ ببراءة الذمة بيف المؤسسات خصكصا الحككمية كشركات تكزيع الكيرباء باست ناء

 بعض البمديات كعدـ ربط تقديـ خدمات مف المؤسسات بدفع الديكف المستحقة لشركات تكزيع الكيرباء.

  رت الى كانتش 2000ال قافة السائدة في بعض المناطؽ كالتي بدأت في المخيمات منذ العاـ

 مناطؽ اخرل بعدـ تسديد ا ماف االستيالؾ كتحتاج الى معالجة جكىرية.
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  انخفاض الكعي بمخاطر عدـ دفع ا ماف استيالؾ الكيرباء كتأ يره عمى قدرة الشركات الكفاء

 بالتزاماتيا كقدرتيا عمى تطكير البنية التحتية بما يخدـ االقتصاد الفمسطيني.

 :محور الفاقد الكهربائي 5.2

قيمة التكمفة المترتبة عمى الفاقد الكيربائي ىي االعمى ضمف محاكر الدراسة حيث بمغت قيمتو  تعتبر

% مف 24مميكف دكالر لجميع الشركات كتم ؿ القيمة نسبة  399( 2015-2011خالؿ السنكات )

في حيف اف النسبة كانت في شركات تكزيع  اجمالي قيمة مشتريات جميع الشركات لنفس الفترة

تقكـ الشركات بجيكد لمكافحة الفاقد % لنفس الفترة حيث 13 ال تزيد عف ء في المممكة االردنيةالكيربا

الفاقد  لمكافحة. كقد انشأت شركات التكزيع اقساما خاصة الكيربائي بشقيو الفني كغير الفني )االسكد(

اىتماما خاصا كخصكصا الفاقد غير الفني كالمتم ؿ باالستيالؾ غير المشركع لمكيرباء حيث تكليو 

 :تعمؿ عمى حيثكمتابعة مستمرة 

  تخفيض الفاقد الفني بتحسيف الشبكات الكيربائية كرفع معامؿ القدرة كفكترة القدرة غير الفعالة

 كتحميؿ المحطات باالحماؿ المناسبة ليا.

  االشتراكات ذات  بشكؿ دكرم تفقدتتعمؿ الشركات عمى مراقبة استيالؾ المشتركيف ك كما

 .كاالشتراكات ذات السكابؽ في االستيالؾ غير المشركع المنخفض االستيالؾ

 لمتأكد مف سالمة التكصيؿ كالحرص عمى اظيار كابؿ المشترؾ  ممشتركيفبزيارات تفقدية ل القياـ

 كة حتى عداد المشترؾ. مف نقطة التكصيؿ مع الشب
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 ادات المشتركيف لكؿ تركيب عدادات عمى محطات التحكيؿ الرئيسية كربط قراءاتيا مع قراءات عد

 .محطة كقراءة الفاقد الكيربائي لكؿ محطة لتحديد اكلكيات المعالجة

  تركيب عدادات مفصمة خارجية عمى اعمدة الكيرباء خصكصا لممشتركيف الذيف ي بت استيالكيـ

لمكيرباء بشكؿ غير مشركع كيتـ تقدير قيمة االستيالؾ غير المشركع عمى المشترؾ كفي حاؿ عدـ 

 قيمة يتـ التكجو الى القضاء. دفع ال

التي تقمؿ امكانية كتعتبر العدادات الذكية التي تركب عمى اعمدة الكيرباء مف اك ر الكسائؿ 

االستيالؾ غير المشركع اال انيا ال تمغيو كلكنيا بفعؿ الخكاص الفنية التي تتمتع بيا تمكف الشركات 

ر الفني )االسكد( في أم لحظة حيث اف ىذا النكع مف تحديد قيمة الفاقد الكيربائي كخصكصا الفاقد غي

قيد االستخداـ في شركة كيرباء القدس بينما ال يتـ استخدامو في باقي الشركات حتى المحظة حيث 

 يستخدـ العداد المنفصؿ مسبؽ الدفع بشكؿ جزئي باالضافة الى العدادات مسبقة الدفع العادية.

ىـ العيف التي ترل بيا الكيربائي خصكصا الفاقد االسكد  كيعتبر العاممكف في مجاؿ محاربة الفاقد

الشركات المعتديف عمى التيار الكيربائي حيث انو يتـ تدريبيـ ليتمتعكا بالخبرة كالكفاءة المطمكبة لمقياـ 

يـ كما يتـ عمؿ تقييـ دكرم الداء العامميف في اقساـ الفاقد اال انو ال يترتب عمى ب ناطةباالعماؿ الم

 تقديـ حكافز اك عقكبات كما ال يتـ تدكير العامميف غير الناجحيف. لتقييـ نتيجة ا

في اقساـ التفتيش عمى الفاقد كمتابعة ادائيـ مى زيادة كالء العامميف عفي بعض الشركات  كيتـ العمؿ

ال يتـ في جميع الشركات تعميـ الخبرات المكتسبة مف مكاجية الحاالت الميدانية  بالمقابؿ ،العماليـ

ال ف ما زالت سائدة، ال قافة السائدة باالستيالؾ غير المشركع اال اف. عمى العامميف في مناطؽ اخرل

سات كالمؤس كالمساجد كالكنائستقـك شركات التكزيع بدكر كاؼ بتكعية المشتركيف مف خالؿ االعالـ 
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ركع عمى شركات تكزيع االستيالؾ غير المشركع كال بتأ ير االستيالؾ غير المش التعميمية بعدـ قانكنية

الكيرباء كالحد مف قدرتيا عمى تقديـ خدماتيا لممشتركيف كتكفير البنية التحتية الالزمة لتطكير 

 تتكبد خسائر كمصاريؼ اضافية لمحاربة الفاقد الكيربائي.  حيثاالقتصاد الفمسطيني 

كعية المشتركيف بضركرة كال تقكـ شركات تكزيع الكيرباء بالعمؿ بالشراكة مع المجتمع المحمي عمى ت

عدـ االستيالؾ غير المشركع كال بعمؿ حمالت محاربة بالشراكة مع المجتمع المحمي لمحاربة الفاقد 

مما يزيد صعكبة العمؿ في المناطؽ التي تسكد فييا  قافة االستيالؾ غير المشركع كيصبح العمؿ فييا 

بمحاربة الفاقد الكيربائي اال اف ىذه  كتقكـ الشركات بعمؿ خطط خاصة غير مجد بالنسبة لمشركات.

 الخطط ال تنب ؽ مف الخطة االستراتيجية لمشركات.

بالرغـ مف الجيكد الكبيرة التي تبذليا شركات تكزيع الكيرباء لمحاربة الفاقد الكيربائي، تبقى حقيقة اف 

بشكؿ مباشر في الفاقد الكيربائي في قطاع التكزيع مرتفع كتتكبد الشركات نتيجة لو خسائر طائمة 

قد سكاء لمعامميف اك التكمفة المترتبة عميو كخسائر غير مباشرة في المصاريؼ التي تتكبدىا لمعالجة الفا

بناء عمى التحميؿ لممكاد كالتكنكلكجيا التي تستخدميا. كيمكف تمخيص اسباب ارتفاع الفاقد الكيربائي 

 كما يمي: السابؽ

 :اسباب داخمية 5.2.1

  كالتعكيض عنيا ببراما كخطط تشغيمية خاصة بأقساـ  الخطط االستراتيجيةعدـ القدرة عمى تطبيؽ

 الفاقد.
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  عدـ تعميـ الخبرات المكتسبة مف الحاالت الميدانية عمى جميع العامميف في محاربة الفاقد

الكيربائي خصكصا انو يكجد مختصيف يساعدكف المشتركيف في التعدم عمى التيار الكيربائي كلدييـ 

 متجددة في الية االستيالؾ غير المشركع.طرؽ مبتكرة ك 

  عدـ القدرة عمى التأ ير في  قافة المجتمع باالمتناع عف االستيالؾ غير المشركع كاىماؿ الدكر

االعالمي في التكاصؿ مع المشتركيف كالمجتمع المحمي كعدـ اتباع طرؽ مبتكرة لمتأ ير في ال قافة 

مما يساىـ في استمرار ارتفاع نسبة الفاقد مف جية  كعاالستيالؾ غير المشر االمتناع عف السائدة ب

 .كارتفاع تمؾ النسبة عف نظيرتيا في المممكة االردنية

  احتمالية االستيالؾ  يزيد مفبشكؿ كبير مما عدـ استخداـ العدادات الذكية مف قبؿ الشركات

 غير المشركع.

  بحؽ المعتديف عمى التيار عدـ السعي بشكؿ كاؼ لدل الجيات المختصة الصدار قكانيف رادعة

 الكيربائي.

 مما قد يتسبب  عدـ تدكير العامميف في اقساـ الفاقد يزيد مف مخاطر االلفة مع جميكر المشتركيف

 .في تساىؿ العامميف في ضبط الحاالت كمعالجتيا

 م ؿ اخطاء ت بيت معامؿ  االخطاء الفنية كاالدارية مف قبؿ العامميف في شركات تكزيع الكيرباء

 .تكبير لمعدادات ذات االشتركات الكبيرة عمى براما الفكترةال

 خصكصا  كانخفاض جكدة بعضيا االعطاؿ في المكاد المستخدمة مف قبؿ شركات تكزيع الكيرباء

 .الكيربائية العدادات
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 .تأجيؿ التحسيف الفني لبعض الشبكات كتحكيؿ المكازنات لمشاريع اك ر الحاحا 

 الشبكات كعدـ فكترة القدرة غير الفعالة عند بعض الشركات بعض انخفاض معامؿ القدرة عمى 

كتحكؿ خسائرىا ال ابتة الى مصدر يساىـ في زيادة  الكيربائية باالضافة الى عدـ تحميؿ المحطات

 الفاقد الفني.

 :اسباب خارجية 5.2.2

 .عدـ سرعة البت في القضايا المنظكرة اماـ القضاء كبطئ تنفيذ االحكاـ 

  الكيرباء خدمة اساسية ال يجكز فصميا عف المشترؾ حتى في حاؿ تعديو اعتبار القضاء خدمة

 عمى التيار الكيربائي كضركرة اعادة التيار فكرا لممشترؾ.

 لدعـ جيكدىا في  االمني دعـعمى الحصكؿ عمى ال في ك ير مف االحياف عدـ قدرة الشركات

 .غير الفني في كؿ مناطؽ المشتركيف محاربة الفاقد الكيربائي

 العمؿ داخؿ ىذه المخيمات في محاربة الفاقد  عمى مخيمات الفمسطينية كعدـ قدرة الشركاتال

 الكيربائي.

  ال قافة السائدة لدل شرائح عديدة مف المشتركيف اك في تجمعات سكانية معينة بالتعدم عمى التيار

ره عمى شركات انخفاض الكعي بمخاطر االستيالؾ غير المشركع لمتيار الكيربائي كتأ ي الكيربائي

 تكزيع الكيرباء كبالتالي عمى االقتصاد الفمسطيني.

 .كجكد مختصيف يساعدكف المشتركيف في التعدم عمى التيار الكيربائي بطرؽ فنية مبتكرة 
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 :محور المصاريف 5.3

 .نقطة التعادؿلالشركات تحقيؽ تعتبر نسبة المصاريؼ الى المشتريات احد اىـ العكامؿ التي تؤ ر في 

مميكف دكالر  333( 2015-2011قيمة المصاريؼ لشركات التكزيع خالؿ االعكاـ )حيث بمغت 

% مف اجمالي مشتريات جميع الشركات لنفس الفترة في حيف كانت النسبة لقطاع 20كتم ؿ نسبة 

 % لنفس الفترة.9التكزيع في المممكة االردنية تم ؿ 

 المصاريؼ الى المشتريات كما يمي:يمكف تمخيص اسباب ارتفاع نسبة بناء عمى التحميؿ السابؽ، 

 :اسباب داخمية 5.3.1

 التخطيط االستراتيجي لمشركات كاف كاف ىناؾ خطط فانيا غير منفذة اك  عدـ القدرة عمى تنفيذ

 منفذة جزئيا.

 .عدـ ابراـ عقكد عمى اساس المشاركة في االرباح اك نسب االنجاز 

 .عدـ فعالية تقييـ االداء لمعامميف كتحفيز العامميف 

 كجكد بطالة مقنعة كعدـ التخمص منياباالضافة الى  خفاض كفاءة شريحة مف العامميفان. 

  تضارب المصالح في مجالس ادارة الشركات بكجكد مم ميف عف البمديات التي تقكـ الشركات

 بالعمؿ في مناطقيا ككالء مم مي البمديات الى بمدياتيـ اك ر مف تحقيؽ مصالح الشركات.

  االمر  الشركات بخصكص تحصيؿ الذمـ المدينة كتخفيض الفاقد الكيربائي فعالية اجراءاتعدـ

 .المصاريؼ زيادة مما يسبب الحالة لمعالجةيتطمب جيد اكبر كعدد عامميف اكبر  الذم
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  انخفاض جكدة بعض المكاد المستخدمة في الشبكات الكيربائية م ؿ العدادات الكيربائية مف قبؿ

 ريؼ لمعالجة الحاالت الناشئة.الشركات يساىـ في زيادة المصا

 ة الييكمة المستمرة لبعض الشركاتارتفاع معدؿ ركاتب العامميف في شركات تكزيع الكيرباء كاعاد. 

 اسباب خارجية: 5.3.2

  عدـ قدرة الشركات الحصكؿ عمى المرافقة االمنية لتسييؿ تنفيذ اعماليا يزيد مف الكقت الالـز

 .خصكصا في المناطؽ خارج السيطرة االمنية الفمسطينية كبرلتنفيذ تمؾ االعماؿ كيتطمب عدد طكاقـ ا

 التي يفترض اف تككف ضمف امتياز  عدـ االستفادة مف كفكرات الحجكـ كضـ جميع المناطؽ

كعدـ قياـ سمطة الطاقة ككزارة الحكـ المحمي بدكرىا بضـ اقساـ الكيرباء في  شركات تكزيع الكيرباء

 لى شركات تكزيع الكيرباء.جميع البمديات كالمجالس القركية ا

  كبطئ البت في القضايا المنظكرة عدـ كجكد قكانيف رادعة لممستيمكيف بشكؿ غير مشركع لمتيار

 اماـ القضاء تساىـ في زيادة المصاريؼ المطمكبة مف الشركات لمحاربة الفاقد الكيربائي.

  بحاجة الى اعادة تأىيؿ طبيعة المناطؽ الجغرافية التي تعمؿ بيا الشركات ككجكد مناطؽ ريفية

 كامؿ لمشبكات الكيربائية.

 :الحمول الممكنة 5.4

جعا افي ىذا الجزء مف الدراسة نعرض الحمكؿ الممكنة لمشكالت االداء االدارم التي يترتب عمييا تر 

في المؤشرات المالية لمشركات كذلؾ بناء عمى العرض السابؽ لممشكالت التي تعاني منيا شركات 
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مؤشرات االداء التي تضمنت محاكر الدراسة كىي الذمـ المدينة  ي تضـلفمسطينية، كالتتكزيع الكيرباء ا

 تقؼ كراء ذلؾ. يكالفاقد الكيربائي كالمصاريؼ كاالسباب الت

 كسيتـ مناقشة الحمكؿ الممكنة عمى محكريف:

 .حمكؿ االجؿ القصير كالتي يمكف معالجتيا خالؿ فترة زمنية محدكدة ال تزيد عف ستة شيكر 

 .حمكؿ االجؿ الطكيؿ كالتي تحتاج معالجتيا الى فترة زمنية تزيد عف السنة 

كعميو فانو سيتـ تحديد المشكمة مع بياف كيفية حميا كالمدة التي تحتاجيا كالجيات المعنية بالتدخؿ 

لحميا سكاء مف داخؿ الشركة اك/ك جيات اخرل خارجية م ؿ سمطة الطاقة الفمسطينية، البمديات، 

لعرض الحمكؿ  5.1رقـ  كؿـ االعتماد عمى الجدمحمي، الشرطة، المحاكـ كغيرىا. كسيتالحكـ ال

 الممكنة مع اليات التدخؿ.

 كيمكف تكضيح ىذه الحمكؿ لكؿ محكر كما يمي:

 :الذمـ المدينة .1

كبار المدينيف مف الذمـ المدينة ناتجة عف عدـ قدرة الشركات عمى تحصيؿ الديكف خصكصا 

عمى ىذه المشكمة يجب اف يككف ىناؾ تغيير في البيئة الداخمية لمشركات مف كالمؤسسات، كلمتغمب 

قبؿ اداراتيا كتغيير في البيئة الخارجية بمساعدة كتدخؿ مف المؤسسات ذات العالقة م ؿ جيازم 

الشرطة كالقضاء ككزارة الحكـ المحمي ككزارة المالية كسمطة الطاقة كالمحافظة. كيمكف تغيير البيئة 

ميف في التحصيؿ كابراـ عقكد عمؿ جديدة ترتكز عمى الحكافز ة مف خالؿ زيادة كفاءة العامالداخمي

مقابؿ االنجاز كالتخمص مف البطالة المقنعة كذلؾ مف خالؿ اعداد خطط استراتيجية تتبنى ىذه 
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ا التكجيات. كما اف انشاء اقساما خاصة لمتابعة كبار المدينيف تدار مف قبؿ مكظفيف اكفاء مف شأني

، ىذا باالضافة الى تركيب العدادات الذكية كالعدادات اف تساىـ بشكؿ كبير في الحد مف المشكمة

 .مسبقة الدفع التي تحد مف الزيادة في الذمـ المدينة كتساىـ في تحصيؿ ديكف المشتركيف القديمة

تمكيف الشركات  كلممؤسسات ذات العالقة بالبيئة الخارجية لشركات تكزيع الكيرباء دكر كبير كميـ في

مف تحصيؿ ا ماف االستيالؾ كتحصيؿ الذمـ المدينة كالتأ ير عمى  قافة كسمكؾ المشتركيف تجاه 

شركات تكزيع الكيرباء. كيعتبر دكر القضاء كالشرطة حاسما مف خالؿ سرعة البت في القضايا 

تشريعات صارمة تجاه جب استصدار قكانيف ك ي ، كماالمنظكرة كانفاذ القانكف بحؽ الممتنعيف عف الدفع

تعتبر براءة الذمة بيف ك . الممتنعيف عف الدفع تساىـ في تغيير ال قافة تجاه ديكف شركات تكزيع الكيرباء

المؤسسات كشركات تكزيع الكيرباء ذات تأ ير كبير في زيادة كفاءة التحصيؿ خصكصا لمف ىـ 

ارة المالية ككزارة الداخمية اك ر كتعتبر البمديات ككز  قادريف كلكف لدييـ رغبة ضعيفة في الدفع.

 المؤسسات تأ يرا تجاه تحصيؿ الذمـ المدينة.

كمف جية اخرل يعتبر تحسيف جكدة الخدمات المقدمة مف شركات تكزيع الكيرباء مف العكامؿ التي 

ف الجباية. كلسمطة الطاقة كمجمس تنظيـ تساىـ في زيادة مستكل الرضا لدل المشتركيف كبالتالي تحس

في تحسيف جكدة تزكيد التيار مف الشركة القطرية االسرائيمية باء كشركة النقؿ الكطنية ادكارا ميمة الكير 

الى شركات تكزيع الكيرباء كبالتالي الى المشتركيف، ىذا باالضافة الى اصدار تعرفة مخفضة 

ع ديكنيـ لممشتركيف المسدديف لجميع فكاتير استيالكيـ تككف حافزا لجميع المشتركيف لتسديد جمي

 كاالستفادة مف السعر المخفض.
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 :الفاقد الكيربائي .2

الفاقد الكيربائي الفني يتـ حؿ مشكمتو بتحسيف الشبكات الكيربائية كادارة االحماؿ فييا بطريقة فنية 

كما يمكف تركيب خاليا شمسية خصكصا في مناطؽ االحماؿ المرتفعة لتقميؿ التيار المتدفؽ  سميمة،

اما الفاقد غير الفني فيك ناتا عف التعدم عمى الشبكات  التالي تقميؿ الفاقد الفني.عمى طكؿ الشبكة كب

كحمو  ،الكيربائية كاالستيالؾ بشكؿ غير مشركع كىك يشكؿ النسبة االكبر مف الفاقد الكيربائي الكمي

بعدة طرؽ اىميا تركيب العدادات الذكية التي تمكف غير مشركع يككف بمكافحة االستيالؾ بشكؿ 

ر مشركع الشركات مف معرفة قيمة الفاقد الكيربائي في كؿ لحظة كتحديد المشترؾ المستيمؾ بشكؿ غي

كاجراء المعالجة فكرا. كلتمكيف اجراءات المعالجة فانو يجب تمكيف العامميف مف اداء اعماليـ في 

ؽ المخالفيف الميداف حيث تقع المسؤكلية عمى اجيزة االمف كالقضاء النفاذ القانكف بشكؿ صاـر بح

 كالفنييف الذيف يساعدكف في التكصيؿ بشكؿ مخالؼ لممشتركيف.

كيعتبر تحسيف الخدمات لممشتركيف مف العكامؿ التي تساعد في تقميؿ الفاقد خصكصا عندما يتعمؽ 

ىذا باالضافة الى تدريب العامميف في اقساـ الفاقد  المكضكع بتكصيؿ الخدمات الجديدة كاسعارىا.

يتيـ ككذلؾ زيادة كالئيـ تعتبر مف العكامؿ الميمة عند محاربة الفاقد خصكصا العامميف كزيادة انتاج

حسب نسب االنجاز لمكافحة الفاقد الكيربائي غير الفني في التفتيش. كما يمكف التعاقد مع مقاكليف 

رل خصكصا. كتعتبر التكعية لممشتركيف مف خالؿ كسائؿ االعالـ المختمفة كاشراؾ جيات محمية كاخ

قانكنية كحككمية بضركرة عدـ االستيالؾ بشكؿ غير مشركع مف العكامؿ الميمة التي يجب اف تترافؽ 

 مع اجراءات مكافحة الفاقد مف قبؿ شركات التكزيع كتساىـ في تمكيف العامميف مف القياـ باعماليـ.
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 المصاريؼ .3

التشغيمية لمشركات مرتفعة  تعتبر المصاريؼ كالتي تم ؿ المصاريؼ االدراية كالعمكمية كالمصاريؼ

كلمتغمب عمى ىذه المشكمة يجب اعادة دراسة بالنسبة الى قيمة المشتريات مف الطاقة الكيربائية. 

، كما انو يجب زيادة االست مار في تدريب كالتخمص مف البطالة المقنعة ىياكؿ الشركات كسمـ ركاتبيا

اؿ لضماف الحصكؿ عمى اعمى انتاجية منيـ. المكظفيف كرفع كفائتيـ كتقييـ ادائيـ بشكؿ دكرم كفع

عقكد العمؿ عمى اساس نسب االنجاز في زيادة كفاءة العامميف باالضافة ضركرة ابراـ ابراـ  كيساىـ

عقكد عمى اساس المشاركة في االرباح خصكصا لممناصب العميا. كما تعاني شركات تكزيع الكيرباء 

رؤساء البمديات مما يتسبب في تغميب مصالح  مف تضارب المصالح في مجالس اداراتيا بكجكد

البمديات عمى مصالح الشركات في الك ير مف المشاريع كاكجو الصرؼ مما يساىـ في زيادة مصاريؼ 

 الشركات.

كتعتبر مشكمة اعداد المشتركيف في الشركات مف العكامؿ التي تساىـ في ارتفاع نسبة المصاريؼ الى 

الكيرباء في جميع البمديات كالمجالس القركية مف العكامؿ التي  المشتريات حيث يعتبر دما اقساـ

. كما يعتبر اصالح البيئة الخارجية  تساىـ في تقميؿ ىذه النسبة كاالستفادة مف مبدأ كفكرات الحجـك

بمساىمة جيات حككمية كمحمية كاطالؽ حمالت تكعية لممشتركيف سيساىـ بشكؿ كبير في تخفيض 

تقميؿ حاجة الشركات الى بذؿ جيكد مضاعفة لمعالجة قضاياىا في  مصاريؼ الشركات مف خالؿ

الميداف، كما يساىـ التعاقد مع مقاكليف لتنفيذ االعماؿ المكسمية حسب نسب االنجاز بدؿ تكظيؼ 

باالضافة الى استخداـ التكنكلكجيا التي  عامميف في تخفيض قيمة المصاريؼ كزيادة انتاجية العامميف

 كظيؼ ايدم عاممة التي تساىـ ايضا في زيادة جكدة كفعالية االداء.تقمؿ الحاجة الى ت



 : الحمكؿ كاليات التدخؿ(5.1جدكؿ )

 انمشكهة االدارية انمشكهة انمانية انمحىر
انجهات انمعنية بانتدخم في 

 االجم انقصيز
 انيات انتدخم انحهىل انممكنة في االجم انطىيم انحهىل انممكنة في االجم انقصيز

دَىٌ انششكبد ػهً  انمدينة انذمم

انًشزشكٍُ وهٍ قًُخ 

االعزهالك انًفىرش وغُش 

 انًذفىع

ػذو فؼبنُخ االخشاءاد 

االداسَخ نهششكبد 

 نزسظُم اثًبٌ االعزهالك

  خهبصٌ انششؽخ

 وانقؼبء

 ٍوصاسح انسكى انًسه 

  وصاسح انًبنُخ 

 عهطخ انطبقخ انفهغطُُُخ 

 انًسبفظخ 

  اػذاد خطخ يشزهُخ

ًذَُخ خظىطب نزسظُم انزيى ان

 يٍ كجبس انًذٍَُُ.

  ٌانزُغُق يغ خهبص

انششؽخ وانقؼبء الَفبر انقبَىٌ 

ثشكم فؼبل ثخظىص قؼبَب  

 انًًزُؼٍُ ػٍ انذفغ.

  انزغُق يغ وصاسح انًبنُخ

ووصاسح انسكى انًسهٍ ويغ 

انجهذَبد وانًدبنظ انقشوَخ نزفؼُم 

انؼًم ثجشاءح انزيخ يٍ ششكبد 

 انكهشثبء.

 ُخ ؽشذ خظىيبد رشدُؼ

خظىطب الطسبة انذَىٌ انكجُشح 

 نزقهُم فزشح دوساٌ انزيى انًذَُخ.

  اػذاد خطخ اعزشارُدُخ خذَذح

رغُذ دوسا فؼبال نهدهبد انًؼُُخ ثبنزذخم 

 فٍ رؼضَض انفشص ورقهُم انزهذَذاد

  ٍُرطجُق انؼًم ثجشاءح انزيخ ث

يخزهف انًؤعغبد وششكخ انكهشثبء 

 واهًهب يغ انجهذَبد ووصاسح انهًبنُخ.

  صَبدح كفبءح انؼبيهٍُ ورفؼُم انُبد

 انؼًم ثبالخىس يقبثم رسقُق االهذاف.

  ًاطذاس قبَىٌ ػبو َُض ػه

رشكُت ػذاداد يغجقخ انذفغ ندًُغ 

 انًشزشكٍُ.

  رفؼُم دوس انقؼبء وعشػخ انجذ

فٍ انقؼبَب انًُظىسح واَشبء يسبكى 

 رخظظُخ.

  انزؼبقذ يغ ششكبد خبسخُخ نهؼًم

 فٍ انزسظُم.

 بَُخ انؼًم فٍ انًُبؽق يؼبندخ ايك

غُش انًزدبَغخ يٍ َبزُخ انغُطشح 

 االيُُخ.

  االهزًبو ثبنُبزُخ االػاليُخ وػًم

ثشايح يغزًشح رهذف انً رسغٍُ ثقبفخ 

انًشزشكٍُ ردبِ رغذَذ انذَىٌ ودفغ 

 اثًبٌ االعزهالك.

  رسغٍُ انخذيبد انًقذيخ

 نهًشزشكٍُ وصَبدح يغزىي سػبهى.

 ظى رؼذَم قشاس عهطخ انطبقخ ثخ

% يٍ قًُخ كم شسُخ وخظًهب يٍ 01

دَىٌ انًشزشك انًُضنٍ نزظجر قًُخ 

انخظى رزُبعت يغ قًُخ انذٍَ نزقهُم 

 قىاٍَُ ورششَؼبد 

 ٍرُفُز قؼبئ 

 ثشايح رىػىَخ 

 انًذاسط واندبيؼبد 

 ٍانًدزًغ انًسه 

 انُقبثبد 

 ٌاطسبة انشأ 

 االػالو 

  انًؤعغبد انسكىيُخ

 راد انؼالقخ
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 فزشح دوساٌ انزيى انًذَُخ.

  اَشبء دوائش خبطخ نزسظُم

انزيى انًذَُخ واثشاو ػقىد انؼبيهٍُ فُهب 

 ػهً اعبط َغجخ االَدبص.

  اطذاس رؼشفخ يخفؼخ يٍ قجم

هًشزشكٍُ يدهظ رُظُى انطبقخ ن

 انًغذدٍَ ندًُغ فىارُش االعزهالك.

  رسظُم قًُخ فىارُش اَبسح

سع غُش انًغذدح يٍ انجهذَبد انشىا

 وانًدبنظ انقشوَخ

 

د انفاق

 انكهزبائي

االسرفبع انكجُش فٍ  ركهفخ  

 انفبقذ انكهشثبئٍ

ػذو فؼبنُخ االخشاءاد  

االداسَخ نزخفُغ َغجخ 

 انفبقذ انكهشثبئٍ

   خهبصٌ انششؽخ

 وانقؼبء

 ٍوصاسح انسكى انًسه 

  وصاسح انًبنُخ 

 عهطخ انطبقخ انفهغطُُُخ 

 انًسبفظخ 

  انجهذَبد وانًدبنظ

 انقشوَخ.

 .ٍانًدزًغ انًسه 

  خ قظُشح االخم اػذاد خط

نًؼبندخ انفبقذ فٍ انًُبؽق االكثش 

 رفبقًب.

  ٍرسذَذ اونىَبد انؼًم ػ

ؽشَق رشكُت ػذاداد ػهً خًُغ 

انًسىالد نزسذَذ َغجخ انفبقذ 

 انكهشثبئٍ نكم يسىل.

  ًػًم زًالد رفزُش ػه

خًُغ االشزشاكبد فٍ انًُبؽق 

 راد اونىَخ انًؼبندخ انقظىي.

  انزغُق يغ خهبص انششؽخ

زًالد انزفزُش فٍ انًُبؽق  نزأيٍُ

 راد انًقبويخ انؼبنُخ.

  ًرقذَى انًزدبوصٍَ ان

انقؼبء ورفؼُم دوس انقؼبء فٍ 

انقؼبء ػهً ظبهشح االعزهالك 

 غُش انًششوع.

  ٍيغبَذح خهىد انششكبد ي

قجم انجهذَبد وانًدبنظ انقشوَخ 

وانًدزًغ انًسهٍ فٍ كم يُطقخ 

ػًم وثزفؼُم ويزبثؼخ يٍ 

 يُطقخ.انًسبفظخ فٍ كم 

  انزىػُخ االػاليُخ

   اػذاد خطخ اعزشارُدُخ خذَذح

رزُبعت يغ انىاقغ ثشكم اكجش ثسُث 

ركىٌ قبثهخ نهزطجُق ورزفبدي انًشكالد 

انغبثقخ انزٍ زبنذ دوٌ رطجُق انخطؾ 

 انغبثقخ.

  هبج عُبعخ رشكُت انؼذاداد اَز

 انزكُخ ندًُغ انًشزشكٍُ.

  اطذاس قىاٍَُ ورششَؼبد

طبسيخ ثسق انًزدبوصٍَ وانًغزههكٍُ 

 ثشكم غُش يششوع نهزُبس انكهشثبئٍ.

  اَشبء يسبكى يزخظظخ ثقؼبَب

ششكبد انكهشثبء ورطجُق انقبَىٌ ثشكم 

 طبسو وفؼبل ثسق انًخبنفٍُ.

  رهُئخ ثُئخ انؼبيم فٍ انًُبؽق

غشافُخ غُش انًزدبَغخ يٍ خالل اند

انًدزًغ انًسهٍ وانجهذَبد وانًدبنظ 

انقشوَخ وثذػى يٍ انًسبفظخ واالخهضح 

 االيُُخ.

  انزُغُق يغ خهبص انششؽخ ثذػى

خهىد ششكبد انزىصَغ فٍ يكبفسخ انفبقذ 

 ويُغ االػزذاء ػهً يىظفٍ انششكبد.

  ٍاعزخذاو انزكُىنىخُب انسذَثخ ف

ئٍ ػهً انشجكبد يشاقجخ انفبقذ انكهشثب

  قىاٍَُ ورششَؼبد 

 ٍرُفُز قؼبئ 

 ثشايح رىػىَخ 

 انًذاسط واندبيؼبد 

 ٍانًدزًغ انًسه 

 انُقبثبد 

 ٌاطسبة انشأ 

 االػالو 

  انًؤعغبد انسكىيُخ

 راد انؼالقخ
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نهًشزشكٍُ ويشبسكخ شخظُبد 

يؤثشح يٍ انًؤعغبد وانًدزًغ 

انًسهٍ اػاليُب فٍ دػى خهىد 

 انششكبد.

 انكهشثبئُخ ثشكم نسظٍ.

  ٍاعزخذاو ششكبد خبطخ ف

يكبفسخ انفبقذ انكهشثبئٍ فٍ ثؼغ 

يُبؽق ػًم انششكبد وَزى يسبعجزهب 

 زغت َغجخ االَدبص.

  انزسغٍُ انًغزًش نهشجكبد

انكهشثبئُخ ويؼبيم انقذسح ػهً انشجكبد 

 ورسًُم انًسطبد ثشكم يُبعت.

  رشكُت خالَب انطبقخ انشًغُخ

هً انشجكبد انكهشثبئُخ خظىطب فٍ ػ

يُبؽق انسًم انًشرفغ نزخفُغ رذفق 

انزُبس انكهشثبئٍ ػهً ؽىل انشجكخ 

 وثبنزبنٍ رقهُم انفبقذ انكهشثبئٍ.

  ٍرسغٍُ اداء انطىاقى انؼبيهخ ف

 يكبفسخ انفبقذ وسثؾ انًكبفبد ثبالداء.

  ٍُركثُف انجسث ػٍ انًخزظ

وانفٍُُُ انزٍَ َقىو ثبالػزذاء ػهً 

جكبد نظبنر انًشزشكٍُ ورطجُق انش

 ػقىثبد سادػخ ثسقهى.

  رسغٍُ خىدح انخذيبد انًقذيخ

نهًشزشكٍُ وصَبدح يغزىي سػبهى ػٍ 

 خىدح انخذيخ.

 

قًُخ انًظبسَف  َغجخ اسرفبع انمصاريف

االداسَخ وانزشغُهُخ ثبنُغجخ 

  انً قًُخ فبرىسح انًشزشَبد

اَخفبع كفبءح انقىي 

 انجششَخ 
  ٍوصاسح انسكى انًسه 

 عهطخ انطبقخ انفهغطُُُخ 

  يدهظ رُظُى قطبع

 انطبقخ

 ششكخ انُقم انىؽُُخ 

 وصاسح انًبنُخ انفهغطُُُخ 

 وصاسح انؼًم انفهغطُُُخ 

 بد انؼبيهٍَُقبث 

   يشاخؼخ انؼقىد واالرفبقُبد

نًضودٌ انخذيبد نهششكبد 

 واػبدح رقًُُهب.

  ٍػًم اخشاءاد رخفغ ي

قًُخ انًظبسَف ثًب ال َؤثش عهجب 

 ػهً اداء انششكبد.

  رقُُى يذي انسبذ االػًبل

 انًطهىثخ وسثطهب ثدذوي انزُفُز.

  رفؼُم انًىظفٍُ نهؼًم

ثكفبءح اػهً وانزخهض يٍ انجطبنخ 

 ًقُؼخ.ان

    اػذاد خطخ اعزشارُدُخ خذَذح

رشًم رسذَذ االَذٌ انؼبيهخ واػبدح 

دساعخ هُكهُبد انششكبد وعهى انشوارت 

 انًؼزًذ فٍ كم ششكخ.

  ًاػزًبد ػقىد انًىظفٍُ ػه

اعبط انًشبسكخ فٍ االسثبذ خظىطب 

 نهًُبطت انؼهُب.

  ٍُسثؾ يكبفبد واخىس انًىظف

 ثًذي اَدبص االػًبل انًىكهخ انُهى.

  صَبدح ػذد عبػبد انؼًم انُىيُخ

 يقبثم ػذد اَبو انؼطم االعجىػُخ.

   هُكُبد وعهى سوارت

 ذ فٍ انششكبد.خذَ

  ػقىد رىظُف يشرجطخ

 ثبالداء.

 ٍُرؼبقذاد يغ يقبون 

 ٍُصَبدح ػذد انًشزشك 
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  رقُُى انًىظفٍُ ثشكم يغزًش

 وفؼبل وانزخهض يٍ انجطبنخ انًقُؼخ.

  ٍزم يشكهخ رؼبسة انًظبنر ف

يدبنظ االداسح ورؼٍُُ اػؼبء يهٍُُُ 

 نزسقُق يظبنر انششكبد.

  ٍػى خًُغ خذيبد انكهشثبء ي

انً انششكبد انجهذَبد وانًدبنظ انقشوَخ 

واالعزفبدح يٍ يجذأ وفىساد انسدىو 

 ثضَبدح ػذد انًشزشكٍُ.

  ٍاعزخذاو انزكُىنىخُب انزٍ رقهم ي

انسبخخ انً اعزخذاو االَذٌ انؼبيهخ ثشكم 

 اكجش.

  اثشاو ػقىد يغ يقبونٍُ نهقُبو

 ثبالػًبل انًىعًُخ.

  ٍُػًم زًالد اػاليُخ نزسغ

عهىك انًشزشكٍُ ردبِ قؼبَب انششكبد 

َقهم خهىد انششكبد نزُفُز اػًبنهب يًب 

 وثبنزبنٍ رقهُم يظبسَفهب.

  ٍرُغُق انؼًم يغ انًؤعغبد انز

نهب ػالقخ ثؼًم انششكبد نضَبدح كفبءح 

انؼًم انًشزشك يًب َقهم خهىد انششكبد 

فٍ يؼبندخ قؼبَبهب وثبنزبنٍ رقهُم 

 يظبسَفهب.

 .انذػى انسكىيٍ نهًشبسَغ انشَفُخ 

 مع شركات تكزيع الكيرباء المصدر: مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتيجة المقابالت كمجكعات النقاش البؤرية



 سادسالفصل ال

______________________________________________________ 

 التوصياتائج و النت 

 

 اىـ النتائا صياغة تـفي ىذا الجزء مف الدراسة كبعد عرض المشكمة كابعادىا كالحمكؿ الممكنة ليا، ي
التكصيات لمتغمب عمى مشكمة محاكر الدراسة. كىنا يجدر التنكيو الى اف الحمكؿ ال تطبؽ بشكؿ ك 

 .جزئي كلكف لضماف فعالية تأ يرىا يجب تطبيقيا بشكؿ شامؿ

مؤشرات محاكر الدراسة كىي الذمـ المدينة كالفاقد ارتفاع نسبة  في سباباالت النتائا اف اىـ كقد بين
 الكيربائي كالمصاريؼ كانت عمى النحك التالي:

  كنتيجة لذلؾ  كعدـ كجكد اليات معالجة فعالة كظيكر بطالة مقنعةانخفاض كفاءة بعض العامميف
 كصعكبة التخمص منيا.

  عدـ استخداـ العدادات الذكية اال بشكؿ محدكد جدا في دة منخفضة ك استخداـ عدادات ذات جك
بعض الشركات كبالتالي انخفاض معدالت التحصيؿ كارتفاع الفاقد الكيربائي بشكؿ كبير كعدـ القدرة 
عمى تحديد اكلكيات معالجتو مما يؤدم الى عدـ فعالية جيكد المعالجة الكبيرة التي تبذليا الشركات 

 اع قيمة المصاريؼ.كبالتالي ارتف

  كجكد مناطؽ عمؿ غير متجانسة مف الناحية االمنية كعدـ فعالية جيازم الشرطة كالقضاء في البت
باالضافة الى عدـ تمكف طكاقـ الشركات مف القياـ في القضايا المنظكرة كتنفيذ االحكاـ الصادرة، 
 باعماليا في الك ير مف االحياف كاالعتداء عمييا.

 ءة الذمة بيف المؤسسات كشركات تكزيع الكيرباء كخصكصا البمديات ككزارة المالية عدـ العمؿ ببرا
 ككزارة الداخمية.

  تضارب المصالح القائـ في مجالس ادارة الشركات بسبب تككينو مف رؤساء البمديات المنضمة الى
 عديد مف البمديات. شركات تكزيع الكيرباء، باالضافة الى عدـ جباية ا ماف استيالؾ انارة الشكارع مف ال
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  عدـ قدرة سمطة الطاقة كالحكـ المحمي عمى ضـ اقساـ الكيرباء مف جميع البمديات كالمجالس
 تالي نسبة المصاريؼ في الشركات.القركية الى شركات التكزيع كبال

  عدـ االىتماـ بشكؿ كاؼ كفعاؿ بالناحية االعالمية تجاه زيادة كعي المشتركيف بتسديد ديكنيـ كعدـ
ستيالؾ بشكؿ غير مشركع مما يتسبب في حاجة الشركات لبذؿ جيكد اكبر في التحصيؿ كمكافحة اال

 الفاقد الكيربائي كبالتالي ارتفاع المصاريؼ.

اف اتخاذ اية اجراءات مف البيئة الداخمية حيث  عمى االداء اك ر تأ يرا الخارجيةكتعتبر محددات البيئة 
يككف لو تأ ير حاسـ في اجمالي االداء بالمقارنة مع تحسيف البيئة ية لف ملتحسيف محددات البيئة الداخ

كلك اعيد النظر فقط في ىياكؿ الشركات كسمـ ركاتبيا لتقميص المصاريؼ فاف سمكؾ  الخارجية.
المشتركيف لف يتغير كبالتالي لف يحدث تغيير كبير في الذمـ المدينة اك الفاقد الكيربائي، كلكف لمتغمب 

 ينبغي اصالح بيئة العمؿ لمشركات.عمى المشكالت 

 التكصيات بما يمي: اىـ بناء عمى جميع ما سبؽ يمكف تمخيص

اعداد خطط استراتيجية اك ر فعالية كقابمية لمتطبيؽ كالتعامؿ مع متغيرات البيئة الداخمية  .0
يئة عمؿ كالخارجية لشركات التكزيع، كاف يتـ اعداد ىذه الخطط بالشراكة مع المؤسسات ذات العالقة بب

الشركات م ؿ سمطة الطاقة الفمسطينية كالحكـ المحمي كالبمديات كالمجالس القركية مع اسناد ادكار ليذه 
 المؤسسات في تحمؿ مسؤكلياتيا تجاه اصالح بيئة العمؿ الخارجية كؿ في مجاؿ عمميا.

ة المقنعة كتفعيؿ االست مار في القكل البشرية كزيادة كفاءة العامميف كالتدريب كالتخمص مف البطال .2
التقييـ السنكم لمعامميف، باالضافة الى ابراـ عقكد العمؿ عمى اساس نسب االنجاز المشاركة في 

 االرباح خصكصا لممناصب العميا في الشركات كتفعيؿ اليات العمؿ باالجكر مقابؿ تحقيؽ االىداؼ.

لعدادات الذكية مما يساىـ زيادة استخداـ التكنكلكجيا في اعماؿ الشركات كاستبداؿ العدادات با .3
بشكؿ فعاؿ في تقميؿ الحاجة الى ايدم عاممة كبالتالي تقميؿ المصاريؼ كزيادة فعالية محاربة الفاقد 

 الكيربائي كزيادة التحصيؿ.
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المؤسسات االخرل خصكصا البمديات مة بيف شركات تكزيع الكيرباء ك تطبيؽ العمؿ ببراءة الذ .4
ة ككزارة الداخمية حيث يتـ زيادة كفاءة التحصيؿ خصكصا لمف ىـ كالمجالس القركية ككزارة المالي

 قادريف كلدييـ رغبة ضعيفة في الدفع.

استصدار قكانيف كتشريعات صارمة بحؽ المشتركيف المتجاكزيف كالمستيمكيف بشكؿ غير قانكني  .5
كانشاء محاكـ تفعيؿ دكر القضاء كسرعة البت في القضايا المنظكرة لمتيار الكيربائي، باالضافة الى 

كتمكيف العامميف مف اداء مياميـ  تخصصية كتطبيؽ القانكف بشكؿ صاـر كفعاؿ تجاه المخالفيف
 ميدانيا.

ضـ جميع اقساـ الكيرباء مف البمديات كالمجالس القركية الى شركات تكزيع الكيرباء، باالضافة  .6
مجالس البمدية بتعييف الى حؿ مشكمة تضارب المصالح في مجالس ادارة الشركات لالعضاء مف ال

 اعضاء مينييف لتحقيؽ مصالح الشركات.

االىتماـ بالناحية االعالمية بشكؿ فعاؿ كزيادة كعي المشتركيف المشتركيف بضركرة تسديد الديكف  .7
 كعدـ االستيالؾ بشكؿ غير مشركع بالشراكة مع جيات مؤ رة حككمية كقانكنية كمف المجتمع المحمي.

تركيف مف خالؿ تحسيف كتطكير الخدمات المقدمة الييـ مف قبؿ زيادة مستكل الرضا لممش .8
الشركات، باالضافة الى تحسيف جكدة الشبكات الكيربائية كتركيب الخاليا الشمسية لتخفيض الفاقد 

 الفني كتقميؿ انقطاعات التيار الكيربائي.

تير استيالؾ اصدار تعرفة مخفضة مف قبؿ مجمس تنظيـ الطاقة لممشتركيف المسدديف لجميع فكا .9
  الكيرباء كالمشتركيف الممتزميف باالستيالؾ المشركع لمتيار الكيربائي.
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 شركة كيرباء الشماؿ مسؤكؿ العالقات العامة سمطاف عمي برىـ 5

 شركة كيرباء الشماؿ المدير المالي محيي الديف السمعكس 6
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