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  ت

 الدراسةممخص 
لمحد من أثر إدارة عناصر معادلة تحميل التعادل ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى 
، ومن ثم الخروج بتوصيات تعمل عمى تحسين خسائر شركة توزيع كيرباء محافظات غزة

الوضع المالي في الشركة وتوفير خدمة التيار الكيربائي لمشتركييا و االيفاء بالتزاماتيا تجاه 
 الموردين ومصادر الطاقة الكيربائية وقد استخدم الباحث المنيج الكمي التحميمي وذلك بتحميل
التعادل لحسابات قائمة الدخل لفترة الدراسة وقد تمثمت أداة الدراسة في تحميل القوائم المالية 

م وىي تمثل مجتمع الدراسة 2015-2011لشركة توزيع كيرباء محافظات غزة خبلل الفترة من 
 ، كما استخدم الباحث المقابمة لدعم الحمول المقترحة.

 لية:وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التا
% من تكمفة الموظفين وذلك 18أن الشركة تستطيع تخفيض التكاليف الثابتة بنسبة  .1

% من 8.8باتباع الجزاء وفق االنجاز، وىذا يؤدي إلى تخفيض خسائر الشركة بنسبة 
 اجمالي خسائر الشركة.

الشركة ال تستطيع تخفيض التكاليف المتغيرة وأنو ليس ليا أي سمطة أو صبلحيات  أن .2
 ، وأن تكمفة المشتريات تخضع لعوامل وضوابط خارجية.التعديمي

 وبالتاليومع مراعاة التكاليف البلزمة لممعالجة،  الفاقدجزء جيد من  معالجة أنو يمكن .3
إلى  يؤديزيادة كمية المبيعات من خبلل معالجة الفاقد األسود،  وىذا  الشركة تستطيع

 .% من إجمالي قيمة الخسائر21.4تخفيض خسائر الشركة بنسبة 
تنفيذ جميع مقترحات فرضيات الدراسة بشكل مجتمع، مع مراعاة التكاليف والمصروفات  .4

تخفيض خسائر الشركة بنسبة يمكن الشركة من ، المترتبة عمى ىذه المقترحات
 % من إجمالي الخسائر.26.62
 :أىم التوصيات

في نظام األجور فيما يتعمق بتحديد سقف لؤلجور لموظفي قسم التفتيش إعادة النظر  .1
حسب النسبة، حيث إنو يساعد في التحايل وضياع مبالغ عمى الشركة عن طريق حل 

 القضايا بشكل شخصي مع المشترك بعيدًا عن نظر الشركة مقابل مبمغ مالي.
ين بحيث تنعكس بشكل وضع أدوات تقييم حقيقية تعكس األداء الفعمي ألعمال الموظف .2

 مباشر عمى العوائد المالية لمموظفين بالزيادة والنقصان حسب نتيجة التقييم.
إعداد حمبلت إعبلمية وتوعوية لتحسين صورة الشركة، وتوضيح مخاطر االعتداء عمى  .3

 الشبكة لتقميل تعديات المواطنين عمييا.



  ث

Abstract 

This study aimed at identifying the impact of elements management of break-even 

analysis equation on reducing losses of Gaza Electricity Distribution Corporation 

(GEDCO). The study also attempted to reach a set of recommendations that help in 

improving the corporation's financial status, providing electricity services to its 

subscribers, and fulfilling its obligations towards suppliers and electricity power 

sources.  To achieve the study objectives, the researcher adopted the quantitative 

analysis approach by analyzing the break-even of income statement accounts during 

the study period. The study tool was represented by an analysis of the financial 

statements of (GEDCO) during the period from 2011 to 2015. Those statements were 

also considered as the study population. Additionally, the researcher also relied on 

the interview as a tool to support the proposed solutions. 

The study concluded with the following results: 

1. The corporation fixed costs can be reduced by (18%) from the staff's costs 

based on rewarding for achievement policy. This will potentially lead to a 

reduction in the corporation loss by (8.8%) of the total loss.  

2.  The corporation cannot reduce its variable costs, and has neither power nor 

authority to control them. Also, the procurements cost is subject to external 

factors and regulations.  

3. A fine part of electricity loss can be treated, with reference to the necessary 

costs for that treatment, and thus the corporation can increase its sales volume 

through handling the loss resulted from violating and misusing of electricity 

grid. This can contribute to reducing the corporation loss by (21.4%) of the 

total loss.  

4. Suggestions of the study hypotheses should be collectively executed bearing in 

mind the resulted costs and expenses. This can reduce loss by (26.02%) of the 

total corporation loss.  

The most important recommendation of the study: 

1. To review wages policy pertaining wage ceiling limit for inspection section 

according to percentage method. This method might lead to a deception and 

evasion in collecting process. Consequently, the corporation bears losses as 

some cases might be handled personally with certain subscribers in exchange 

for cash behind the corporation back. 

2. To set up real evaluation tools reflecting the actual performance of the staff 

members, and directly affecting their wages giving the evaluation results 

whether by an increase or a decrease in wages. 

3. To launch public awareness campaigns aiming at improving the corporation 

image and underlining the risks of violating the electricity grid in order to 

minimize the number of such violations.    

 

 

 



  ج

 اقتب
 
 
 اس

 

 

 

 

 
ُ انهِزٌَه آَمىُوا ِمْىُكْم َوانهِزٌَه أُوذُوا﴿   ٌَْشفَِع َّللاه

 ﴾ اْنِعْهَم َدَسَجاخ   
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 ىَدْاءُ إْلِ ا
 

  اؤىا قبل يدييا، إلى شجرتي التي التي رآني قمبيا قبل عينييا، وحضنتني أحشإلى
  .حفظيا اهلل أمي الحبيبة ... وي إليو في كل حينذبل، إلى الظل الذي آال ت
  إلى من كممو اهلل بالييبة والوقار، إلى من عممني العطاء دون انتظار، إلى من

 .حفظو اهلل أبي الحبيبأحمل اسمو بكل افتخار... 
  ...إلى من قدر اهلل أن تكون شريكة حياتي.... إلى من كانت وال زالت تساندني

 زوجتي الغالية. ....اإلنجازإلى من شاركتني ىذا 
  شـمـوع أضاءت لـي دربـي ...  جعميم اهلل ذخرًا لئلسبلم والمسـمـميــن إلى... 

 .ألعزاءا يانإخو  أخواتي و
 ساره ةي الغاليتابن... أرى بوجييا األملالتي ى ميجة قمبي وفمذة كبدي... إلى إل 
 .......إلى كل من عممني حرفًا 
 إلى جميع األصدقاء والزمبلء واألقارب ....... 

 
 جميعًا... أىدي ىذا البحث المتواضع  إليكم
 أن يجد القبول والنجاح -وجل عز- المولى راجياً 
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وتقديرٌ شكٌر   
 

ًه َوَعهَى َوانَِذيه َوأَْن أَْعَمَم قال تعالى:  َسبِّ أَْوِصْعىًِ أَْن أَْشُكَش وِْعَمرََك انهرًِ أَْوَعْمَد َعهَ

ٌهرًِ إِوِّ ايُ  َصانِذاً ذَْشضَ  ٍَْك َوإِوًِّ ِمهَ َوأَْصهِْخ نًِ فًِ ُرسِّ  [15]األحقاف:  اْنُمْسهِِمٍهَ  ً ذُْثُد إِنَ

من نعم ظاىرًة وباطنًة،  يّ الحمد هلل حمدًا كثيرًا طيبًا، الحمد هلل عمى ما أنعم بو عم
أسأل أن يجعمو عمبًل متقببًل  واهللالحمد هلل عمى نعمة التوفيق وتيسير األمور إلتمام ىذا العمل، 

خالصًا لوجيو الكريم، والصبلة والسبلم عمى خير البشر، نبي ىذه األمة ومعمميا األول محمد  
 وعمى آلو وصحبو، ومن سار عمى نيجو إلى يوم الدين.  عميو صبلًة وسبلمًا طيبين

 ،وتوفيقو -وجل عز-فما كان ليذا العمل المتواضع أن يخرج إلى النور إال بفضل اهلل 
نو ليطيب لي، ويشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل  ثم بفضل أصحاب االمتنان والمعروف، وا 

 هاهلل ورعا وحفظ حمسسالم سالم عبداهلل األستاذ الدكتور / والعرفان إلي أستاذي ومشرفي 
ني إياىا في سبيل ه التي منحوسعة صدر  هفي اإلشراف عمى ىذه الرسالة، وعمى صبر  هلجيود

 إتمام ىذا الجيد المتواضع.

 كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى األساتذة األفاضل، عضوي لجنة المناقشة:

 مناقشًا داخمياً      حمدي شحدة محمود زعرب  الدكتور/ األستاذ

 مناقشًا خارجياً            عماد محمد صالح الباز   والدكتور/  

ثرائيا بالتوجييات التي زادتيا حسنًا وتألقًا.لتفضميما بقبول مناقشة الرسالة، وتجويد  ىا وا 
لما بذلو من جيد في تدقيق  عمي الفاضل األستاذ عدنان بعموشةوالشكر موصول إلى 

 رسالتي ُلغويًا ونحويًا.

أخيرًا تقف كممات الشكر عاجزًة عمى أن تفي بما في قمبي من جزيل االمتنان والتقدير 
والتوجيو والدعاء إلكمال ىذه الرسالة فجزاكم اهلل خير الجزاء لكل من ساعدني، وقدم لي النصح 

 وجعمو في ميزان حسناتكم.

 الباحث                                                                    

 أسامو رفيق بعموشو
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 الفصل األول
 لمدراسة العام اإلطار 

 مقدمةال 1.1

تواجو شركة توزيع كيرباء محافظات غزة أزمة مالية خانقة في ظل الوضع االقتصادي 
الشركة  ن  إوفي ظل محدودية مصادر الطاقة وتكمفتيا المرتفعة، حيث  ،المتردي في قطاع غزة

ومعوقات  تكبلمش إحدىمن  اً تتكبد خسائر كبيرة شيريًا مقارنة بحجم أنشطتيا، والتي تشكل جزء
تحسين جودة خدمة التيار الكيربائي في قطاع غزة، في الوقت الذي يعد فيو قطاع غزة في أمس 

أىم الخدمات التي يحتاج إلييا المواطن باعتبارىا  من والتي تعد ،الحاجة لتوفير الطاقة الكيربائية
عمى األوضاع  وواضحٍ  كبيرٍ  لما ليا من أثرٍ  ؛ساسي في سير الحياة اليوميةالعنصر األ

 والنمو االقتصادي في قطاع غزة.  المعيشياالقتصادية واالجتماعية مما يعزز االستقرار 
تم شركة توزيع كيرباء محافظات غزة  وفي محاولة لتخفيض الخسائر التي تتكبدىا

في  ة عمى التغييرومدى القدر  ،والعناصر المكونة لمعادلة نقطة التعادل ،دراسة تحميل التعادل
بشكل واقعي وفق البيئة والمعطيات المحيطة والتي ليا تأثير مباشر عمى ىذه قيم المتغيرات 

 المتغيرات من خبلل تقميل التكاليف الكمية وزيادة أسعار الطاقة الكيربائية.
لتحميل التعادل ىو تمبية احتياجات إدارة المنشأة من المعمومات  الرئيسوبما أن اليدف 

يطمق عميو تحميل و  ،والتي تساعد في اتخاذ القرارات وتحقيق األىداف العامة لممنشأة ،المتاحة
العبلقة بين التكمفة والحجم والربح، حيث تعتبر نماذج تحميل العبلقة بين التكمفة والحجم والربح 
 ،ةمن أىم األمثمة المتعمقة بنموذج القرار والذي يتخذه المديرون لبلختيار بين البدائل المتاح

عمى ذلك فإن نموذج تحميل العبلقة يعتبر نموذج فحص لمعبلقة بين التكمفة وحجم النشاط  وبناءً 
 م(1998)لطفي،  والربح.

بأنو كمية المبيعات التي  :أيضاً  (نقطة التعادل)يعرف تحميل التعادل والذي يطمق عميو 
تتعادل عندىا التكاليف الكمية مع اإليرادات الكمية، ويمكن القول بأنيا النقطة التي عندىا يكون 
صافي الربح مساويًا لمصفر، ويمكن تحديد نقطة التعادل لمنتج واحد أو لمجموعة من المنتجات 

  م(2663)قممي،  معًا.
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 مشكمة الدراسة 1.2
 والتي أسبابيا ةوكثر  ،واشتدادىا ،في ظل أزمة انقطاع التيار الكيربائي في قطاع غزة

المتردي في قطاع غزة وكذلك الظروف السياسية داخل  المجتمع  االقتصاديالوضع  :من أىميا
اإلشارة إلى أن السبب  ر، و تجدبلقات الخارجية مع الدول المحيطةالفمسطيني باإلضافة إلى الع

 األزمة، وكل ذلك أدى لتفاقم الصييوني الذي ينغص عمى شعبنا يتمثل في االحتبلل  الرئيس
 سنة ) من في األعوام األخيرة تكبدتنيا إحيث  محافظات غزة، المالية لشركة توزيع كيرباء

من  اً جزء مميون شيكل سنويًا والتي تعد أيضاً  85ر تقدر بـ ئخسا متوسطم( 2615 -2611
يمكن من خبلليا تقميل حجم الخسائر إلى أقل وسائل بد من البحث عن طرق و  المشكمة، كان ال

خسائر  لمحد منعناصر تحميل التعادل امكانية إدارة من خبلل دراسة  ، وذلكدرجة ممكنة
 الرئيس والتخفيف من حدة أزمة الكيرباء وعميو يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال ،الشركة
    التالي:

خسائر شركة توزيع كيرباء محافظات لمحد من إدارة عناصر تحميل التعادل  مدى امكانيةما 
  غزة؟

 الفرعية التالية: ةاألسئم الرئيسيتفرع من السؤال و 
 خسائر شركة توزيع كيرباء محافظات غزة؟ لمحد منتقميل التكاليف الثابتة  امكانية ما -

 خسائر شركة توزيع كيرباء محافظات غزة؟ لمحد منتقميل التكاليف المتغيرة  امكانية ما -

خسائر شركة توزيع كيرباء محافظات  لمحد من الطاقة الكيربائية المباعة كميةزيادة  امكانية ما -
 غزة؟

 ةمتغيرات الدراس 1.3
 لمتغيرات المستقمةا
 التكاليف المتغيرة -

 التكاليف الثابتة -

 اقد من التيار عبر قنوات التوصيل(الف وكمية الطاقة المباعة  )الكمية المستيمكة من الطاقة  -
 

 المتغير التابع
 أرباح وخسائر الشركة -
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 فرضيات الدراسة 1.4
 عمى الفرضية الرئيسة التالية: الدراسةتستند ىذه 

 .خسائر شركة توزيع كيرباء محافظات غزة لمحد منإدارة عناصر تحميل التعادل  امكانية عدم
 

 من الفرضية الرئيسة الفرضيات التالية: يتفرع
 ر شركة توزيع كيرباء محافظات غزة.خسائمن  لمحدتقميل التكاليف الثابتة  امكانية عدم -
 .شركة توزيع كيرباء محافظات غزةلمحد من التكاليف المتغيرة تقميل  امكانية عدم -
ر شركة توزيع كيرباء خسائلمحد من زيادة كمية الطاقة الكيربائية المباعة  امكانية عدم -

 محافظات غزة.

 أىمية الدراسة 1.5
 تكمن أىمية الدراسة في التالي:

وىي عدم توفر الكميات المطموبة من التيار  ،أكبر المشاكل الحياتية في قطاع غزة تناقش (1
 الكيربائي لسكان محافظات قطاع غزة.

 ،ومصروفاتيا ،القيام بأعمال التخطيط االستراتيجي والمرحمي لمبيعات الشركةتساعد في  (2
 ومتابعة األعمال التي تقوم بيا.

والموظفين  ـ،فظات غزةاتقدم المعمومات البلزمة لصناع القرار في شركة توزيع كيرباء مح (3
مة مالية من أز  ولممجتمع الفمسطيني عن الوضع المالي لمشركة وما تعانيو  ،العاممين فييا
 من خسائر سنوية. اوما تتكبدى

لمحد منيا  ؛ووضع الحمول المناسبة ،وتحميميا ،دارة الشركة عمى تحديد المشكمةإتساعد  (4
 بأفضل الوسائل المتاحة في ظل بيئة مميئة باألزمات.

ومن ثم  ،تحقيق أىدافيا من تحسين جودة الخدمة المقدمة لممشتركين عمىتساعد الشركة  (5
 تحسين سمعة الشركة في السوق المحمي.

وزيادة المبيعات لمحد من خسائر  ،دارة المالية في الشركة لتقميل التكاليف الكميةتساعد اإل  (6
 الشركة.

دارة الشركات الفمسطينية في قطاع غزة ألساليب المحاسبة اإلدارية في إتدعم استخدام  (7
 زماتيا المالية.أمعالجة 
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 الدراسةأىداف  1.6
بشكل أساسي لبيان امكانية إدارة عناصر تحميل التعادل لمحد من خسائر  الدراسة ىذه تيدف

 :شركة توزيع كيرباء محافظات غزة، ولتحقيق ىذا اليدف تم تحديد األىداف الفرعية التالية

 الصعوبات التي تعيق تحقيق أرباح لمشركة ووضع مقترحات وحمول ليا. التعرف عمى أىم -1

 امكانية تقميل التكاليف الثابتة لمحد من خسائر شركة توزيع كيرباء محافظات غزة.دراسة  -2

 دراسة امكانية تقميل التكاليف المتغيرة لمحد من خسائر شركة توزيع كيرباء محافظات غزة. -3

لمحد من خسائر شركة توزيع كيرباء  الطاقة الكيربائية المباعة دراسة امكانية زيادة الكمية -4
 محافظات غزة.

 التي تتكبد الشركة بيا أقل خسائر ممكنة. الممكنة الحموليجاد أفضل إ -5

حجم  تقميلحمول لتحسين الوضع المالي لمشركة وزيادة ايرادات الشركة من خبلل  اقتراح -6
 الفاقد من الطاقة الكيربائية.

 طرق جمع البيانات 1.7
 :وليةالمصادر األ  

وتحميل القوائم المالية لشركة توزيع كيرباء محافظات غزة  ،من خبلل تجميع وذلك
ولدعم الحمول  وجمع المعمومات المالية البلزمة في موضوع الدراسة ،فترة الدراسةخبلل 
 .المقترحة

 :المصادر الثانوية

كذلك و  ،والمنشورات العممية المتعمقة بموضوع الدراسة ،والدوريات ،تم استخدام الكتب
سبابيا وأي مصادر من شأنيا أن تسيم في إثراء رباء وأبخسائر شركة توزيع الكيالتي تتعمق 

 الدراسة.

 مجتمع الدراسة 1.8
 .عبارة عن دراسة حالة تتمثل في شركة توزيع كيرباء محافظات غزة
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 الدراسات السابقة 1.9
 استعراض لبعض الدراسات السابقة والتي ليا عالقة بموضوع الدراسة الحالية: فيما يمي

تقييم واقع السياسة الوقائية التشغيمية لشركة توزيع "  :بعنوان م(2615)ىنية، دراسة  -1
 " الكيرباء في مدينة غزة

الدراسة إلى تقييم واقع السياسة الوقائية التشغيمية لشركة توزيع الكيرباء في مدينة  ىدفت
غزة، ومعرفة العبلقة بين الخطط االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيمية المحتممة وبين واقع 

 .السياسة الوقائية التشغيمية

إلى مجموعة من النتائج لعل أبرزىا: الخطط االستراتيجية لمخاطر ت الدراسة وقد توصم
توفر حيث العمل التشغيمية المحتممة تتسم بالوضوح لدى العاممين في الشركة بدرجة متوسطة، 

مية الخطط عافريق الرقابي الذي يقوم برقابة فوتسييبلت لم ،أنظمة وقوانين الشركة حصانة كافية
لضمان إنجازه العمل الرقابي بكفاءة بدرجة  ؛التشغيمية المحتممةالوقائية لمخاطر العمل 

د األىداف الرئيسة في موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيمية يمتوسطة، كما أن تحد
عد الشركة المحتممة في الشركة في ضوء اإلمكانات والموارد المتاحة بدرجة متوسطة، وتُ 

العمل التشغيمية المحتممة وفق احتياجات الشركة السنوية من موازنات الخطط الرقابية لمخاطر 
الموارد المالية والبشرية بدرجة متوسطة، وأن التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيمية المحتممة 
يرفع مستوى المعارف والميارات لدى الموظفين بدرجة متوسطة، كما أن الشركة تقدم برامج 

الحتياجات العمل بدرجة متوسطة، وأنيا  التشغيمية المحتممة وفقاً  التدريب الوقائي لمخاطر العمل
ال تتبع سيناريوىات عمل واضحة ومميزة عن بعضيا البعض، كما أن سيناريوىات العمل 

 المتبعة ال تساعد في تطوير أداء الشركة.

تدريب الموظفين بوتيرة أعمى عمى كيفية تطبيق الخطط أوصت الدراسة بضرورة وقد 
اتيجية لمخاطر العمل التشغيمية من أجل رفع مستوى تطبيقيم ليذه الخطط ومن ثم االستر 

ألن ذلك يسيم في  ؛االرتقاء بالسياسة الوقائية لمشركة، وأن تكون مميزة بعضيا عن بعض
 .تطوير أداء الشركة وسياساتيا
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حجم والربح لالتكمفة وا نقة بيالموذج العناستخدام بعنوان: "  م(2015)أبودغيم، دراسة  -2
 "نيفمسط فيالقطاع التجاري  فيمالية لمنازعات الي حل اف

قة بين التكمفة والحجم والربح في تحسين جودة بلالدراسة إلى بيان دور تحميل الع ىدفت
 .رباحألتقدير ال المساعدة في بلحل المنازعات المالية في القطاع التجاري في قطاع غزة من خ

زمة واختبار فرضيات الدراسة، توصمت الدراسة إلى مجموعة بلت البلوبعد إجراء التحمي
قة بين التكمفة والحجم والربح في حل المنازعات بلمن النتائج  المتعمقة باستخدام تحميل الع
تي تواجو رباح أىم المعوقات الأليمثل تقدير ا حيث ،المالية في القطاع التجاري في قطاع غزة

قة بين التكمفة والحجم والربح بلالمحكمين الماليين في إصدار أحكاميم، وأن لنموذج تحميل الع
، رباحألل المساعدة في تقدير ابلأىمية كبيرة في تحسين جودة حل المنازعات المالية من خ

ى كفاءة من قة بين التكمفة والحجم والربح يحتاج إلضافة إلى أن استخدام نموذج تحميل العبلإلبا
ًا اىتمام ونيمق ال المحكمين الماليين في قطاع غزة وأن ،رباحألالمحكمين الماليين عند تقدير ا

 الن غالبية المحكمين الماليين عمميًا إ، حيث قة بين التكمفة والحجم والربحبلنموذج تحميل العل
ستفادة من الحسابات غير المكتممة في رباح. كما يمكن االأليستخدمون النموذج في تقدير ا

 .رباحألؤلصناف المباعة وبالتالي في تقدير التقدير ىامش المساىمة 

وورشات عمل تيدف إلى زيادة الوعي  ،وقد أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية  
بين قة بللدى المحكمين الماليين في قطاع غزة حول كيفية استخدام وتطبيق نموذج تحميل الع

ستفادة من الحسابات غير المكتممة في تقدير ىامش مساىمة التكمفة والحجم والربح، وكيفية اال
صناف في تغطية التكاليف الثابتة، وطرق قياس مدى قدرة المنشآت التجارية عمى تحقيق األ
 .رباحألا

 بعنوان: (Alnasser, et al., 2014) دراسة  -3

" The Effect of Using Break-Even-Point in Planning, Controlling, 

and Decision Making in the Industrial Jordanian Companies " 
 األردنية الشركات في القرار وصنع والرقابة التخطيط في التعادل نقطة استخدام تأثير"  

 " الصناعية

 والرقابة التخطيط في التعادل نقطة استخدام أثر عمى التعرف إلى الدراسة ىذه ىدفت
 عمى الضوء تسمط البحثية الدراسة ىذه. األردنية الصناعية الشركات في القرار صنع وعممية
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 في الصناعية الشركات في القرار وصنع والرقابة التخطيط في التعادل نقطة استخدام واقع
 .األردن

 الصناعية الشركات في المحاسبة أقسام في موظفا 54 من الدراسة عينة شكمت 
 في التعادل نقطة تستخدم األردنية الصناعية الشركات معظم أن الدراسة ووجدت ،األردنية
 نقطة استخدام بين إحصائية داللة ذات إحصائية عبلقة وىناك القرار، وصنع والرقابة التخطيط
 .األردنية الصناعية الشركات في القرار وصناعة والرقابة الناجح والتخطيط التعادل

 لصنع رئيسية كأداة التعادل نقطة استخدام الشركات عمى يجب بأنو الدراسة وأوصت
 .والرقابة الترشيد قرارات في ودقتيا وكفاءتيا تأثيرىا بسبب لمرقابة والتخطيط القرار

 

 بعنوان: (Arif, 2013)دراسة   -4
"Unit Cost And Break-Even Point Analysis Of Data Communication 

Company  ,Case Study: PTXYZ  "  

 " PTXYZ" تكمفة الوحدة وتحميل نقطة التعادل لشركات التصالت، دراسة حالة: شركة 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى تكمفة الوحدة المنتجة، وتحميل نقطة التعادل باستخدام 
إلى الدراسة  تالمتوسط المرجح ليامش المساىمة في احتساب نقطة التعادل، كما ىدفطريقة 

والتركيز عمى تحميل  ،التكاليف محاسبةيف الثابتة والمتغيرة باستخدام لتعرف عمى سموك التكالا
وتكاليف غير  مباشرة إلى تكاليف إنتاجية ف التكاليفيصنتم ت، و ومدى كفاءتيا ،التكاليف
لموصول إلى  ؛صناف المنتجةعمى األ مباشرةالالتكاليف غير  تحميل، و غير مباشرة إنتاجية

 ج.إجمالي تكمفة وحدة المنت

وتم  تكمفة تكمفة إلى األقل عمىتكاليف المنتجات من األ وتوصمت الدراسة إلى أن  
وأن نقطة  ،ولمساعدة االدارة عمى اتخاذ القرارات البلزمة المناسب ترتيبيا لتحديد المزيج البيعي

 .صناف المنتجةموزعة عمى األ وحدة 267,143التعادل لمشركة ىي 

 

 

 



9 

تحميل التعادل وأثره في ترشيد القرارات اإلدارية "  :بعنوان م(2010)عبدالقادر،  دراسة -5
 ." وترقية األداء المالي

وتم  ي،داء المالفي ترشيد القرارات اإلدارية وترقية األ هالدراسة تحميل التعادل وأثر  تناولت
في عدم توفر االىتمام والفيم والتطبيق الصحيح لتقنية تحميل التعادل  دراسةمشكمة ال حصر
 .ثره في ترشيد القرارات اإلدارية من قبل المنشآت العاممة بالسودانأوبيان 

التعادل مؤشرًا مناسبًا لتدعيم نظام يعتبر تحميل يا: ىمأ منلعدة نتائج  ت الدراسةتوصمو 
كمما زاد ، و داري في المنشأة وذلك بغرض اتخاذ القرارات اإلدارية السميمةالمعمومات المالي واإل

تحميل التعادل في ظل المخاطرة كمما قمت درجة المخاطرة التي تتعرض ليا  ىاالعتماد عم
، رباحرباح لممنشأة كمما زادت األطيط األتحميل التعادل في تخ ىكمما زاد االعتماد عم، و المنشأة

ودور المحاسبة اإلدارية  بأىميةفي السودان  العاممة المنشآت لدىىنالك وعي واىتمام متزايد و 
داء وبالتالي زيادة ألدوات ووسائل تساعد في تحسين اأوذلك بما تمتمكو من  الحديثةفي المنشأة 

 .عمالىامة لتقييم العديد من مجاالت األتحميل التعادل يصمح كأداة  ، كذلكرباحاأل

التكمفة الحدية في تبويب التكاليف في  ىعم االعتمادضرورة وقد أوصت الدراسة ب
 ؛العممية باألساليبالىتمام ة، واودقيق ةستخدام تحميل التعادل بصورة سميمضرورة ا، و المنشأة

بتأىيل  ، واالىتمامالمعياري واالنحراف االحتماليل التحميل ــشأة مثـرة في المنـياس المخاطــقــل
بيم في  ةقسام خاصأنشاء ا  و  ،في مجال المحاسبة اإلدارية المختصةين الكوادر يوتدريب وتع

 .االىتمام بالبحث العممي وتطبيق نتائجو وتوصياتو وتشجيعو، و المنشأة

 
 بعنوان: (Keast, 2010)دراسة  -6

 "Future economic outlook of Nebraska rural community 

pharmacies based on Break even analysis  of community operational 

costs and county population" 

" التوقعات القتصادية المستقبمية لصيدليات المجتمع الريفي في نبراسكا عمى أساس تحميل 
 المقاطعات "التعادل لمتكاليف التشغيمية وسكان 

مكانات المالية المستقبمية باإلمتنبؤ لاستخدام تحميل التعادل إلى ىذه الدراسة ىدفت 
لتنبؤ بمستوى المخاطر ا ىو . وكان اليدف الثانويمستثمرين جدد لجذب ةالحالي لمصيدليات

البيانات التي  استخدمت الدراسة، و ببلداللمقاطعة نبراسكا لمحفاظ عمى عدد من الصيدليات في 
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باإلضافة إلى بيانات من مكتب  ،المسحييا من خبلل تقدميا الصيدليات التي أجابت عم
تم استخدام تحميل التعادل ، و مكتب الواليات المتحدة لئلدارة والميزانيةو  ،كيير ماإلحصاء األ
 غطييال طبية من الصيدلية ال اتوصفالحجم  إن حيث ،معقوالً  اً تضمن ربح لتحديد نقطة

ومستثمرين  كعمى ربح معقول لجذب مبل اً أيض يحافظولكن  ،فقط والثابتة ةمتغير ال التكاليف
تم إجراء تحميل الحساسية عمى مستويات المخاطر لتحديد تأثير التباين في الحجم  جدد، وقد

 النظرة المستقبمية المتوقعة لمصيدليات في كل مقاطعة.و المتوقع المتاحة 

من أن حجم الوصفات الطبية عند نقطة التعادل يتراوح بين  وقد توصمت الدراسة إلى
أن . وكان من المتوقع الوصفات الطبية في الصيدليات سنوياً  ( من49,246إلى  44,796)
من المتوقع أن تزيد عدد من المقاطعات في ، و (78إلى  126)عدد الصيدليات من نخفض ي

، وكان من المتوقع أن يزداد عدد مقاطعة (26-19)دون صيدلية واحدة من بوالية نبراسكا 
 .(31إلى  17)من  ط صيدلية واحدة فق المقاطعات التي تحتوي عمى

 والتي تغطي من الصيدليات في المناطق الريفيةإغبلق العديد المتوقع فإنو من  وبذلك
، والمقاطعات التي تحتوي عمى عدد سكان دون صيدليةبتكون وبذلك أجزاء كبيرة من الدولة 

طبية محمية بما يكفي إلخراجيا من  طمباتقادرة عمى الحفاظ عمى حجم غير  منخفض تكون
 .فييا ارتفاع مخاطر إغبلق الصيدلية

 
 اتخاذودورىا في التخطيط و  ،ألساليب المحاسبية"ا :بعنوان م(2005)النور،  دراسة -7

 "القرارات اإلدارية

القرارات  اتخاذدراسة األساليب المحاسبية ودورىا في التخطيط و  ىالبحث إلىدف 
واتخاذ القرارات اإلدارية  ،ومدى توفر البيانات والمعمومات المبلئمة في مجال التخطيط اإلدارية

 ىتحتاج إل حيث حاالت الطبيعة المختمفةو لقرارات اإلدارية في كل من ظروف وعممية اتخاذ ا
لتوفر البيانات والمعموما األساليب بة ومدى مساىمة توفر الخبرة المناس ىت المبلئمة وا 

، القرارات اإلدارية اتخاذفي مجال التخطيط و ة المحاسبية في تقديم البيانات والمعمومات المبلئم
والمنيج الوصفي التحميمي  ،في جمع البيانات االستقرائيو  االستنباطيالباحث المنيج  اتبع وقد

 .ةستبانلبلوالتحميل اإلحصائي 
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لمقيام بعممية  ؛أىمية توفر البيانات والمعموماتالتالية:  النتائجوخمص البحث إلى 
، باإلضافة إلى التكمفة المعيارية والموازنات التخطيطية أسموبالتخطيط والرقابة وأىمية تطبيق 
 .توفير المعمومات المبلئمة لمغرض كيفيةلمعرفتو  ؛ضرورة وجود قسم خاص لمتكاليف
األساليب المحاسبية المناسبة مع  التالية: اختيار التوصياتوقد أفضى البحث إلى 

عداد التقارير الشيرية عن األداء، و طبيعة عمل المنشأة  ؛ضرورة تبويب عناصر التكاليف، وا 
 . لضمان المعالجات السريعة

ربحية ونقطة تحميل األ بعنوان "  م(1992)أبو الوفا، الحمودي، و القحطاني، دراسة  -8
التعادل لمصنع تعبئة التمور بالشركة الوطنية لمتنمية الزراعية في المممكة العربية 

 " السعودية
جوانب التكاليف وتحديد مستوى اإلنتاج عند حجم التعادل لممصنع تناولت ىذه الدراسة 

التكاليف بحجم اإلنتاج واألرباح لتوفير بعض المعايير والمؤشرات الخاصة لعبلقة  كدراسة حالة
بيانات موازنة اإلنتاج واالستيبلك والتجارة  من خبلل استعراضفي مصنع شركة نادك لمتمور و 

، يتضح وجود فائض (1986-1983 ( و)1976-1974) تينلمتمور خبلل الفتر  الخارجية
الفترة  في لف طنأ 57بحوالي  ويقدر ،ولىالفترة األ طن في ألف 22متزايد يقدر بحوالي 

التمور من  ومنتج هيمقا عنما ، ورغم زيادة اإلنتاج واالستيبلك والصادرات السنوية فضبلً الثانية
و حتى تشغيل المصانع القائمة ألى دخول ميدان التصنيع إذلك لم يحفز المستثمرين  ن  أال إدعم 

متنمية الزراعية )نادك( مصنع تعبئة التمور بالشركة الوطنية ل ولما يعاني نظراً  بطاقتيا القصوى
 .خرىمن مصانع التمور األ همن مشاكل مثل غير 

المصنع لمتقدير  ةيحساسإلى  نتائج الدراسة من خبلل تقدير نقطة التعادلتوصمت وقد 
لى إيؤدي  (%22)سعار بمقدار ن انخفاض األألمخطة الراىنة  سعار حيث تبين وفقاً في األ
يؤدي  (%67)ن انخفاض اإلنتاج بمقدار أفي منطقة الخسائر في حين  أرباح المصنع دخول

لمطن في  لاير (14,766)فضل البدائل السعرية ىو أن أوضحت النتائج أ قدو ، الى نفس النتيجة
 ه.لاير وىو يقل عن المستوى الذي تم تحديد (12,333)سعار الحالية يبمغ ن مستوى األأحين 

يمكن تحسين مستوى الربحية في شركات تعبئة التمور من وقد أوصت الدراسة إلى أنو 
ي أ ،( لاير لمطن الواحد2,367( لاير لمطن أي بزيادة مقدارىا )14,766) بلل استخدام سعرخ

 لمشركة. زيادة صافي الربحمما يؤدي إلى  (%19)بنسبة 
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 السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ما 1.10
وكذلك تحميل نقطة ومدى تطبيقيا  أساليب المحاسبة اإلدارية تناولت الدراسات السابقة

التعادل لتحقيق زيادة في األرباح وتخفيض التكاليف بما يحفز الشركات عمى المزيد من اإلنتاج، 
دراسة مدى تأثيرىا عمى التخطيط والرقابة بشكل عام وشامل عمى الشركات العاممة لباإلضافة 

 ؛في الدول المختمفة استخدام أسموب تحميل التعادل الدراسات معظموقد تناولت ، قطاع غزةفي 
 أو لتحسين المنتج بما ال يؤثر سمبا عمى أرباح ىذه الشركات. ،لموصول إلى ربح أفضل

أسموب تحميل التعادل في شركة توزيع أما ىذه الدراسة فإنيا تأتي لدراسة واقع تطبيق   
 لمحد من الخسائر التي تتكبدىا ؛لمقوائم المالية كيرباء محافظات غزة من خبلل دراسة تحميمية

 ،وتحديد المشاكل الجوىرية ،سنويًا من خبلل تحميل عناصر معادلة نقطة التعادل الشركة
لئليرادات  المالي تحميلالىذه الدراسة عمى  تركز حيث  ،حمول تتسم بالواقعية وأسبابيا ووضع

خفض التكاليف وتقميل زيادة اإليرادات و  مكانيةتحميل إ من خبلللتكاليف التشغيمية لمشركة وا
حجم الفاقد من الطاقة الكيربائية المشتراة وصواًل لتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان 

 عمبلء الشركة.من قطاع غزة محافظات 
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 الفصل الثاني
 تحميل التعادل

  المقدمة 2.1
ومن  ،إدارة المنشأة العديد من األساليب التي تساعد في التخطيط لجميع األنشطةتستخدم 

 م(2611)جمعة،  أىم األدوات التحميمية التي تستخدميا اإلدارة أسموب تحميل التعادل.

وىو يدرس النقطة الحيادية )نقطة  ،تحميل التعادل جذور عميقة في المفاىيم االقتصاديةول
 وال يكون فرحًا بالنتائج أو بائسًا أيضًا. ،التعادل( التي يكون عندىا صاحب العمل مقتنعاً 

 م(2612)داوود، 

ووسيمتيا في صنع القرارات اإلدارية  ،يعتبر تحميل التعادل أداة اإلدارة في وضع الخططو 
وتحديد المزيج  ،وذلك عن طريق تحديد  كمية المبيعات البلزمة لتحقيق الربح المخطط لو

 م(2666)آل آدم و الرزق،  لتحقق أكبر ربحية لممشروع. ؛البيعي لعدة منتجات

أداة قوية تساعد المديرين عمى فيم العبلقات بين التكمفة والحجم  التعادلتحميل  عديُ 
نقطة ألن تحميل  ؛والحجم والسعرالتكمفة بعمى كيفية تأثر األرباح  تحميلىذا ال ويركز، والربح
أداة حيوية في يعد  عمى فيم كيفية تأثر األرباح بيذه العوامل الرئيسة المديرينيساعد  التعادل

 (Garrison, et al., 2010) العديد من القرارات التجارية.

 

 مفيوم تحميل التعادل )العالقة بين التكمفة والحجم والربح( 2.2
تحميل العبلقات بين التكاليف وحجم النشاط اإلنتاجي والبيعي يقصد بتحميل التعادل 

واألرباح الناجمة عن ىذا النشاط بعد مقارنة التكاليف اإلنتاجية مع اإليرادات المتوقعة لمبيعات 
 مستوى إنتاجي معين.

وبذلك يتم  ،ويتم ىذا التحميل لؤلرباح عند كل مستوى من مستويات النشاط في المنشأة
يبّين األرباح كفرق بين اإليرادات  حيث ىذه العبلقات بنموذج رياضي لقائمة الدخلالتعبير عن 

 الكمية والتكاليف الكمية لعدة مستويات من النشاط.

يدرس و ومن المعموم أن تحميل التعادل ال يقتصر عمى تحديد نقطة التعادل فقط، بل 
عمى األرباح، ويمكن عرض ذلك  اوتأثيرىم ،أيضًا سموك التكاليف والمبيعات لمنشاط اإلنتاجي
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من خبلل خارطة التعادل وىي عبارة عن شكل بياني يوضح العبلقة بين تغير الحجم وتأثيره 
 م(2662)كحالة و حنان، عمى األرباح عند عدة مستويات. 

المحاسبة اإلدارية، ويرتكز ىذا األسموب عمى حساب  بر تحميل التعادل أحد أساليبيعتو 
نقطة التعادل، وىي النقطة التي يتساوى عندىا إجمالي قيمة المبيعات مع إجمالي التكاليف لخط 

معادلة التعادل، وصواًل لتحديد مدى مساىمة كل  ما، وتحميل تأثير التغير في عناصرإنتاج 
 ح.وحدة منتجة في التكاليف الثابتة واألربا

لما ليا من دور كبير  ؛وتعتبر تقارير األرباح من أكثر تقارير المحاسبة اإلدارية أىمية
حيث يعتبر تحقيق الربح اليدف الرئيس  ،في مساعدة اإلدارة عمى اتخاذ القرارات المناسبة

 م(2662)العربيد، لممنشأة.   

 عناصر معادلة تحميل التعادل 2.3
يتضمن تحميل العبلقة بين التكمفة والحجم والربح دراسة العبلقات المتبادلة بين عناصر 

 :م(2662)عبد العال و السوافيري،  معادلة تحميل التعادل وىي

 أسعار بيع المنتجات. (1

 حجم أو مستوى النشاط.  (2

 التكاليف المتغيرة لموحدة.  (3

 تة.إجمالي التكاليف الثاب (4

 تشكيمة المنتجات المباعة. (5

بشكل كبير في اتخاذ القرارات  إن دراسة وتحميل العبلقة بين ىذه العناصر تساعد
وما يزيد من أىمية  ،واستراتيجيات التسويق ،وتسعير الخدمات ،واختيار خطوط اإلنتاج ،اإلدارية

 ىذا التحميل أنو يعمل عمى معرفة المجاالت المحتممة التي تزيد من ربحية الوحدة االقتصادية.

 العوامل المؤثرة عمى تحميل التعادل 2.4
الرئيسة لتخطيط األرباح، حيث تْعمد اإلدارة في المنشأة إلى  لتعادل األداةيعد تحميل ا

)كحالة و حنان،  مى ربحية المنشأة وفق التغيرات التاليةدراسة وتحميل العوامل المؤثرة ع
 :م(2662
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 التغير في أسعار بيع المنتجات. (1

 ومستواه البيعي واإلنتاجي وفق افتراضات تحميل التعادل. ،التغير في حجم النشاط (2

 التغير في مستوى التكاليف المتغيرة (3

 الثابتة.التغير في مستوى التكاليف  (4

 التغير في ىيكل )نسب( التكاليف المتغيرة والثابتة. (5

 التغير في المزيج البيعي لمبضاعة المباعة أو المنتجة. (6

إن ىذه التغيرات تؤثر في أرباح المنشأة االقتصادية بتأثير عنصر فردي أو عدة 
ألدوات التحميمية وبتأثير متبادل فيما بينيا، ولذلك يعد تحميل التعادل من أىم ا ،عناصر مجتمعة

وخصوصًا أن  ،والرقابة عمى أعمال المنشأة ،وتخطيط األرباح ،في عممية إعداد الموازنات
وجميعيا تخضع لسيطرة اإلدارة في  ،محور التحميل يتمثل في العبلقة بين عناصر المعادلة

دة مرحمة التخطيط وتقييم البدائل المتاحة بيدف اتخاذ القرارات التي تحقق أىداف الوح
 االقتصادية.

 سموك التكاليف وعناصرىا 2.5
مدى استجابة عنصر التكمفة لمتغير في حجم النشاط، فعندما  :يقصد بسموك التكاليف

يتغير مستوى النشاط تتغير بعض عناصر التكاليف ويبقى بعضيا اآلخر ثابتًا، وبرغم تنوع 
وتباين أشكال عناصر التكمفة إال أنو يمكن تقسيميا حسب عبلقتيا بالتغير في حجم النشاط إلى 

 ثبلثة عناصر رئيسة وىي:

 ف ثابتة.عناصر تكالي (1

 عناصر تكاليف متغيرة. (2

 عناصر تكاليف مختمطة. (3

 التكاليف الثابتة: 2.5.1
، أي أنيا تبقى ثابتة بتغير المتعمقة بالزمن ليس ليا عبلقة بمستوى النشاطىي التكاليف 

مستوى النشاط ضمن حدود معينة، وبيانيًا تأخذ التكاليف الثابتة خطًا موازيًا لممحور األفقي دليبًل 
عمى ثبات مجموعيا بغض النظر عن التغير في حجم النشاط، ولكون مجموع التكاليف الثابتة 
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اط يزيد بانخفاض مستوى النشاط فإن نصيب الوحدة من ىذا النش ،ال يتغير بتغير حجم النشاط
 (1988)ىيتجر و مانولتش،   وينقص بزيادة مستوى النشاط.

 التكاليف المتغيرة: 2.5.2
ىي التكاليف التي يزيد وينقص مجموعيا بطريقة مباشرة وتناسبية مع التغير في مستوى 

التغير وبنفس النسبة، وبسبب تغير إجمالي النشاط، فيي تكاليف تبلحق مستوى النشاط في 
 ،فيذا يعني أن تكمفة الوحدة الواحدة تظل ثابتة ،التكاليف بنفس نسبة التغير في مستوى النشاط

وأن العبلقة بين مستوى النشاط والتكاليف المتغيرة عبلقة طردية وتناسبية، بمعنى أن كل زيادة 
ادة في التكاليف المتغيرة بمعدل ثابت مما يجعل يترتب عميو زي واحدة في مستوى النشاط بوحدة

صفر عندما ال تقوم المنشأة بأي نشاط المنحنى إجمالي التكاليف المتغيرة خطيًا يبدأ من 
 م(2662)عبدالعال،  إنتاجي)مستوى النشاط صفر(.

 التكاليف المختمطة: 2.5.3
من التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة، بمعنى أنيا ىي التكاليف التي تحمل صفات كل 

تتضمن قدرًا متغيرًا وآخر ثابتًا، وبالتالي فإن معادلة التكاليف الثابتة تندمج مع معادلة التكاليف 
 :م(2666)عطية و محمد،  ة وفق المعادلة التاليةة لتكوين معادلة التكاليف المختمطالمتغير 

 إجمالي التكمفة المختمطة = التكمفة الثابتة + التكمفة المتغيرة

 خصائص التكاليف حسب سموكيا 2.6
بدأ الفكر المحاسبي في دراسة تصنيف لمتكاليف يساعد اإلدارة في ترشيد القرارات 

تصنيف اإلدارية من مدخل التكمفة والعائد والمساعدة في الرقابة وسياسات التسعير بعد أن أثبت 
التكاليف حسب عبلقتيا بالمنتج )تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة( أنو قاصٌر عمى مساعدة 

وأعمال الرقابة، ويمكن تصنيف التكاليف  ،وتحديد األرباح ،اإلدارة في اتخاذ قراراتيا التسعيرية
 :م(2611شاوي، )العم في المنشأة حسب الخصائص لكل نوع منيا وفق التالي

 خصائص التكاليف الثابتة: 2.6.1
 تصنف تكاليف المنشأة إلى تكاليف ثابتة في حال اتصافيا بالخصائص التالية:

 سوف يتم تحمل أعبائيا. - لم تنتج مسواء أنتجت المنشأة أ - غير مرتبطة بحجم النشاط (1

وأنيا أعباء فترية يتم تحمميا كل فترة وتيدف لتوفير  ،تتعمق بشكل أساسي بعنصر الزمن (2
 طاقة إنتاجية معينة لممنشأة بغض النظر عن مدى استخداميا.
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 أنيا تتحول لتكاليف متغيرة في المدى الطويل بالنسبة لمسنة التي تمت فييا. (3

وتكاليف غير ممزمة يتم تحمميا بصدور قرار  ،تنقسم إلى تكاليف ممزمة ال يمكن تجنبيا (4
 إداري بشأنيا.

 .أنيا ثابتة في اإلجمالي مع التغير في حجم النشاط (5

عند زيادة حجم النشاط، ومتزايدة لموحدة عند نقصان حجم  الواحدة أنيا متناقصة لموحدة (6
 النشاط.

فة المتغيرة منيا نظرًا لضآلة التكم ،جميع عناصر التكاليف اإلدارية تعتبر تكمفة ثابتة (7
 ولمثبات النسبي لمعظم بنودىا بغض النظر عن تغير حجم النشاط.

 خصائص التكاليف المتغيرة:  2.6.2
 بالخصائص التالية: تصنف تكاليف المنشأة إلى تكاليف متغيرة في حال اتصافيا

 التكاليفي وبعبلقة طردية بحيث يزيد إجمال ،مرتبطة بحجم النشاط ارتباطًا مباشراً التكاليف  (1
 حجم اإلنتاج وبنفس الدرجة. انمع زيادة حجم اإلنتاج، وينقص مع نقص

 عبلقتيا تأخذ عبلقة خطية بين عنصر التكمفة وحجم اإلنتاج. (2

بنسب ثابتة مع التغير في حجم النشاط، وبالتالي تكون تكمفة  غالباً  يتغير إجمالي التكمفة (3
 من مدى معين من حجم اإلنتاج.ضالوحدة ثابتة 

ع العناصر المباشرة تعتبر تكاليف متغيرة، بينما العناصر غير المباشرة تنقسم لمتغيرة جمي (4
 وثابتة.

 خصائص التكاليف المختمطة: 2.6.3
 بالخصائص التالية: تصنف تكاليف المنشأة إلى تكاليف مختمطة في حال اتصافيا

 تحتوي عمى تكاليف ثابتة ومتغيرة. (1

بمعدل  تتزايد أو ضمن فترة زمنية معينة حجم النشاط تتزايد بمعدل متناقص مع الزيادة في (2
 في حجم النشاط ضمن فترة زمنية معينة. مع الزيادة متزايد

 لتمازج خصائصيا. ؛يصعب تصنيفيا إلى تكاليف ثابتة أو متغيرة (3
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 طرق فصل التكاليف المختمطة إلى ثابتة ومتغيرة 2.7
وحجم  ،والمتمثمة في السعر ،إن تحميل التعادل يتم من خبلل العناصر الرئيسة لو

وال يمكن التعامل مع التكاليف المختمطة، لذلك  ،والتكاليف المتغيرة ،والتكاليف الثابتة ،النشاط
كان البد من إيجاد طرق لفصل التكاليف المختمطة إلى تكاليف ثابتة ومتغيرة حتى يتم التعامل 

 :م(2611)درغام و البحيصي،  وذلك من خبلل الطرق التالية ،معيا
 

 طريقة الحد األعمى واألدنى: 2.7.1
يطمق أيضًا عمى ىذه الطريقة )الطريقة المحاسبية(، ويتم تحميل التكاليف المختمطة 
بالنظر إلى التكاليف عند المستوى األعمى والمستوى األدنى لمنشاط ضمن مدى معين ويتم 

وتعتبر القيمة المتبقية  ،التكاليف المختمطة كتكاليف متغيرة تحديد نصيب الوحدة الواحدة من
 تكاليف ثابتة وفق المعادالت التالية:

 

 التغير في التكاليف =نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة 
= 

 التكاليف قبل الزيادة ( -)التكاليف بعد الزيادة 
 (الوحدات قبل الزيادةعدد  -لزيادة)عدد الوحدات بعد ا التغير في حجم النشاط

 عدد الوحدات ×التكاليف المتغيرة = نصيب الوحدة الواحدة 

 التكاليف المتغيرة –التكاليف الثابتة = التكاليف المختمطة 
 

ألنيا تمتاز بالسيولة  ؛تعد ىذه الطريقة من أكثر الطرق استخدامًا في الواقع العممي
أو الوحدات  ،ولكن يعاب عمييا أنيا ال تعد من أدق الطرق بسبب إىماليا لمتكاليف ،والوضوح

 التي تقع بين الحدين األعمى واألدنى.
 

 الطريقة اليندسية: 2.7.2
تسمى ىذه الطريقة أيضًا )الطريقة البيانية( حيث تعتمد عمى الرسم البياني والتجارب 

نتاج وقمة وح العبلقة بين التكاليف وحجم اإلوض الفنية، ويفضل استخدام ىذه الطريقة في حال
ولكن يعاب  ،المبلحظات عمى الحالة قيد التحميل، وتمتاز ىذه الطريقة بسيولتيا ووضوحيا

 حيث تختمف النتائج من محاسب إلى آخر. ،عمييا كونيا غير موضوعية

 



20 

 طريقة الخبرة الشخصية: 2.7.3
التكاليف في فصل التكاليف المختمطة إلى ثابتة تعتمد ىذه الطريقة عمى خبرة محاسبي 

 ومتغيرة بتعيين نسبة محددة لكل منيما من إجمالي التكاليف المختمطة.
 

 الطريقة اإلحصائية: 2.7.4
تعتمد ىذه الطريقة عمى المعادالت الرياضية حيث تأخذ التغير في جميع مستويات 

ولكن يعاب  ،وتحميل التكاليف المختمطة اإلنتاج، لذلك تعتبر ىذه الطريقة أدق الطرق في فصل
 كثرة استخدام المعادالت الحسابية ومنيا: طريقة االنحدار الخطي.عمييا الصعوبة و 

 

 افتراضات تحميل التعادل    2.8
 : (Horngren, et al., 2011)تحميل التعادل عدة فرضيات من أىميا  لنموذج

 ثبات أسعار البيع. (1

جمالي التكاليف المتغيرة تتناسب طرديًا يتم تصنيف التكاليف إلى  (2 تكاليف ثابتة ومتغيرة ، وا 
جمالي التكاليف الثابتة ال تتغير بتغير حجم النشاط.  مع حجم النشاط، وا 

 يكون سموك اإليرادات والتكاليف مع التغير في حجم النشاط خطيًا ضمن نطاق محدد. (3

 يفترض عدم وجود تغير في مستوى الكفاءة واإلنتاجية. (4

ات المخزون السمعي أول المدة مع آخر المدة، وىذا يعني أن عدد الوحدات المباعة ثب (5
 يساوي عدد الوحدات المنتجة.

 في حال تعدد المنتجات يبقى المزيج البيعي ثابتًا. (6

 

 طرق احتساب نقطة التعادل 2.9
 يمكن إيجاد نقطة التعادل بثبلث طرق ىي:

 طريقة المعادلة: 2.9.1
وأبسطيا لتحديد نقطة التعادل وتقدير الربح، ويمكن إيجاد نقطة  الطرقتعتبر ىذه الطريقة أسيل 

 :م(1998)لطفي،   التعادل بالوحدات حسب المعادلة التالية
 إجمالي التكاليف –إجمالي األرباح )صافي الدخل( = المبيعات 
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 السابقة يظير لنا المعادالت التالية:وبتفصيل عناصر المعادلة 
 سعر بيع الوحدة الواحدة ×المبيعات = عدد الوحدات المباعة )المنتجة( 

 التكاليف الثابتة+ إجمالي التكاليف = التكاليف المتغيرة 

 الواحدة التكمفة المتغيرة لموحدة ×التكاليف المتغيرة = عدد الوحدات المباعة 

وتكون المعادلة النيائية إليجاد نقطة التعادل عند مستوى صافي الدخل الناتج من المشروع يساوي 
 بشكل مفصل عمى النحو التالي:و صفر 

التكمفة  ×)عدد الوحدات المباعة  –سعر بيع الوحدة( ×  صافي الدخل = )عدد الوحدات المباعة
 التكاليف الثابتة –المتغيرة لموحدة( 

 ىامش المساىمة:طريقة   2.9.2
منيا التكاليف المتغيرة  يعرف ىامش المساىمة أنو عبارة عن قيمة المبيعات مطروحاً 

لتغطية التكاليف الثابتة وتحقيق  ؛القيمة المتبقية بعد التكاليف المتغيرة ىوفقط، وبمعنى آخر 
 م(2614)الباز،  األرباح.

 

 السابقة في طريقة المعادلة لتمبية طريقة ىامش المساىمة يتضح:وبتحميل المعادلة 
 المتغيرةالتكاليف = التكاليف الثابتة +  قيمة المبيعات

 :أي أن

 حجم المبيعات( ×المتغيرة لموحدة  ةالتكمف ) التكاليف الثابتة +سعر بيع الوحدة =  ×حجم المبيعات 

 التكاليف الثابتةحجم المبيعات(=  ×المتغيرة لموحدة  ةالتكمف )-( سعر بيع الوحدة ×حجم المبيعات )

 التكاليف الثابتة=  (المتغيرة ةالتكمف -  سعر بيع الوحدة)  حجم المبيعات
 

 ويتم إيجاد عدد وحدات التعادل حسب قيمة المساىمة حسب المعادلة النيائية التالية:

 عدد الوحدات =
 التكاليف الثابتة 

 المتغيرة ةالتكمف - سعر بيع الوحدة
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 الطريقة البيانية: 2.9.3
يعتبر التحميل البياني لمعبلقة بين التكمفة وحجم النشاط والربح أكثر أىمية من التحميل  

 أىميا: من الجبري أو الرياضي لعدة أسباب

مذين ال تتوافر لدييم وأسيل فيمًا، وخاصة ل ،ة لممديرينيعتبر التحميل البياني أكثر فائد (1
 مالية واسعة كافية.خمفية 

يقدم  التحميل معمومات إضافية مفيدة ومفيومة عن العبلقة بين عناصر معالجة التعادل  (2
 دون تعقيد أو تداخل.

وليس  ،يتميز التحميل البياني بتحميل العبلقة بين عناصر تحميل التعادل في مدى معين  (3
 عند نقطة فقط.

 

 :بين التكمفة والحجم والربحوىناك طريقتان لمرسم البياني لبيان العبلقة 
  التقميديةالطريقة:  

وصواًل إلى التكاليف رسم منحنى التكاليف الثابتة بشكل أفقي ثم التكاليف المتغيرة فييا يتم 
 الكمية وال يمكن من خبلليا تحديد عائد المساىمة.

 ىامش المساىمة طريقة:  

رسم منحنى التكاليف الثابتة فوق المتغيرة وموازيًا ليا، وتتميز الطريقة الثانية  فييا يتم
ولذلك يشار لمثل ىذا الرسم البياني بخريطة عائد  ،بإمكانية تحديد قيمة عائد المساىمة

 ؛المساىمة لتحميل عبلقات التكمفة والحجم والربح، ويفضل المحاسبون اتباع ىذه الطريقة
  .(2.1)ألنيا تؤكد عمى مفيوم عائد أو ىامش المساىمة كما ىو موضح في الشكل 

 م(1998)لطفي، 
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 طريقة ىامش المساىمة –(: التحميل البياني لمعالقة بين التكمفة والحجم والربح 2.1شكل )
 

 المنتجاتنقطة التعادل عند تعدد  2.10
وجود منتج واحد فقط، ولكن  :إن تحميل التعادل قائم عمى عدة افتراضات من أىميا

يمكن استخدامو في المنشأة ذات المنتجات المتعددة مع افتراض ثبات نسبة المزيج البيعي من 
 ةوذلك باستخدام المتوسط المرجح باألوزان لسعر بيع الوحدة وتكمفتيا المتغير  ،المنتجات المختمفة

 م(2668)ظاىر، 
التكاليف الثابتة عمى عائد  ةقسمتم ولعل في حساب تحميل التعادل لمنتج واحد 

وىذا األمر يتطمب  ،المساىمة، أما في حالة عدة منتجات فإنيا تشترك جميعيا في التكمفة الثابتة
)ىيتجر و مانولتش، كي نقسم التكاليف الثابتة عميو.  ؛تحديد متوسط عائد المساىمة ليم جميعاً 

1988) 
إن تعديل تحميل التعادل في ظل المنتج الواحد ليصبح مبلئمًا لمتطمبات التحميل في 

"، فيذا التحديد SALES MIXظل تعدد المنتجات يقتضي في البداية تحديد تشكيمة المبيعات "
 لتشكيمة المبيعات ىو الذي يسمح بربط تحميل التعادل لممنتج الواحد مع تحميل التعادلالمسبق 

)كحالة و ع العبلقات بين عناصر التحميل. في ظل تعدد المنتجات، بحيث يمكن تطبيق جمي
 م(2662حنان، 

 نقطة التعادل



24 

 مجالت استخدامات تحميل التعادل    2.11
التعادل من أىم التحميبلت التي تعتمد عمييا إدارة المؤسسات في التخطيط يعتبر تحميل 

 ،والحصول عمى المعمومات الخاصة بسموك التكاليف واألرباح ،واتخاذ القرارات المستقبمية
اط وكيفية تغيرىما بتغير حجم النشاط، وتكمن أىمية تحميل التعادل في العبلقات بين حجم النش

 .داف ربحية مخطط لياالتكاليف وصواًل ألىو 
 ولتحميل التعادل استخدامات في العديد من المجالت أىميا:

 استخدام تحميل التعادل في الموازنات التخطيطية:  2.11.1
يساعد تحميل التعادل في تحديد مقدار الربح المحتمل في ظل مستويات مختمفة من 

بالتالي يمكن تحديد و  ،التكاليف وسموك المبيعات موكحيث إن تحميل التعادل يحدد س ،المبيعات
 إعداد في سيمقاعدة ىامة ت يوفر النموذج فإن وبالتالي اإلنتاج، من مستوى كل عند األرباح سموك

المعمومات التي تتوفر في المؤسسة تساعد في دراسة النتائج  أن كما التخطيطية، الموازنات
جراء التعديبلت الضرورية ،المتوقعة وتتبلءم مع تطمعات ورؤية  ،نتائج مرضيةلموصول إلى  ؛وا 
 يمكنىنا و والتي تظير ضمن موازناتيا التقديرية المستقبمية والخطط االستراتيجية،  ،المؤسسة

 عند ثابتة موازنة عن تعبر التعادل نقطة نإ حيث ،التفرقة بين نقطة التعادل وتحميل التعادل

 عن تعبر مرنة موازنة عن يعبر التعادل تحميل بينما ،اإلنتاج ) نقطة معينة ( من واحد مستوى

 م(2662)كحالة و حنان،  .النشاط من مستويات عدة
 

 استخدام تحميل التعادل في التخطيط: 2.11.2
يتم استخدام تحميل التعادل في مجال التخطيط من خبلل التأثير عمى اتخاذ العديد من 

ما ومن أىم ىذه القرارات التي تؤثر عمى التخطيط  ،التي تدخل في ىذا المجالالقرارات اإلدارية 
 :م(2662)كحالة و حنان،  يمي

 تحديد كمية وقيمة اإلنتاج والمبيعات وعبلقتيما بالتكاليف واألرباح. -

 تحديد المخزون البلزم وفق خطط عمميات اإلنتاج والمبيعات. -

 األرباح عند مستويات مختمفة من اإلنتاج والمبيعات.تحديد  -

 وضع سياسة سعرية مرنة تتبلءم مع تغير ظروف المنشأة والسوق. -

 دراسة تأثير بدائل التكاليف الثابتة والمتغيرة. -
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وبالعكس حسب طبيعة المشروع  ،دراسة تأثير تحويل التكمفة المتغيرة إلى تكمفة ثابتة -
 والمنتج.

 والتسويق ليا.دراسة نقاط البيع  -

 تحديد المزيج البيعي وتشكيمة المنتجات. -

 اتخاذ قرار قبول طمبيات وأوامر جديدة. -

 والمنافسة المحتممة. ،دراسة دخول أسواق جديدة داخمية وخارجية -

 دراسة إضافة أو استبعاد خطوط اإلنتاج. -
 

 استخدام أسموب التعادل في الرقابة: 2.11.3
الخطط الموضوعة لتحقيق اليدف، حيث يعتبر التخطيط متابعة تنفيذ تمثل الرقابة 

والرقابة  ،فالخطة تمثل اليدف ،أساس عممية الرقابة وال تتم الرقابة في حال عدم وجود خطط
لدراسة أثر و  لعقد المقارنات ؛تتابع تنفيذ ىذا اليدف، وبذلك يعد تحميل التعادل أداة رقابة

التخاذ اإلجراءات البلزمة لمعالجة االنحرافات  ؛احالتغيرات في األسعار والتكاليف عمى األرب
 مستقببًل.

ويوفر  ،تحميل التعادل المقارن يعمل عمى الربط بين عمميتي التخطيط والرقابةو 
 م(2662)كحالة و حنان،  رفع الجودة في عمميتي التخطيط والرقابة. فيالمعمومات التي تساعد 

 تطبيقات تحميل التعادل  2.12
 أىميا من ،دارة في اتخاذ القرارات المناسبةعدة تطبيقات تساعد اإل إن تحميل التعادل لو

 :م(2664)الحارس، 

يرادات المبيعات إمن  معينة خبلل استيداف مبمغ معين أو نسبة من األرباح المستيدفة (1
 كربح.

 التعادل.أثر الضرائب عمى تحميل  (2

 وتقويم البدائل. ،تحميل التعادل (3

 تحميل التعادل وقرارات التسعير. (4

 تحميل التعادل ونقطة إغبلق المصنع. (5
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 تحميل التعادل وتغير استراتيجيات اإلدارة. (6

 تحميل التعادل في حال تعدد المنتجات. (7
 

 تحميل الحساسية  2.13
 ،البيعوأسعار  ،ىو معرفة تأثير التغير في العوامل المتعمقة بالتكاليف :تحميل الحساسية

نقطة التعادل لممنشأة، وقد يكون التغير في عامل واحد أو عدة و  ،وحجم النشاط عمى األرباح
عوامل، حيث يرغب المديرون في المنشأة معرفة مدى التأثير عمى نقطة التعادل واألرباح 

 م(2668)ظاىر، التخاذ القرارات المبلئمة لتحقيق أفضل أرباح ممكنة. 

يل آثار التغيرات في العناصر األساسية عمى التحميل إن تحميل الحساسية يعني تحم
األصمي لعبلقات عناصر التعادل، بمعنى أنو يبين كيفية تغير النتائج )المخرجات( في حال 

 م(1998)لطفي،  بيا. المتنبئعدم تحقق البيانات األساسية )المدخبلت( 
 

 محددات وقصور تحميل التعادل 2.14
ومن أكثر األدوات استخدامًا لمساعدة اإلدارة  ،رغم أن تحميل التعادل يعتبر أداة ىامة

 من ،إال أن لو بعض المحددات والقصور ،في اتخاذ العديد من القرارات اليامة في المنشأة
 :م(2662)العربيد،  أىميا

وىذا  ،ويمكن تمثيمو بشكل خطي ،معروفواإليراد  ض تحميل التعادل أن سموك التكمفةيفترِ  (1
 ال يمثل الواقع الفعمي دائمًا.

 حيث تكون بعضيا مزيجًا منيما. ،صعوبة الفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة  (2

 يفترض تحميل التعادل أن التكاليف الثابتة تبقى ثابتة ضمن مدى معين من النشاط. (3

ما يعني تشابو  ،ون أو بضاعة تحت الصنعيفترض تحميل التعادل عدم وجود مخز   (4
 وىذا غير واقعي. ،مدخبلت العممية مع مخرجاتيا

عدم قدرة التحميل البياني تحديد أو تقدير عدد الوحدات المنتجة أو المباعة عمى المحور  (5
 األفقي في حال تعددت منتجات المشروع.

إل أنو يعد من أكثر  ،عمى الرغم من ىذه المحددات والقصور لتحميل التعادل
مكانية التحميل  حجم بسواء لوصول لؤلمثل التحميالت استخدامًا بسبب سيولتو ووضوحو وا 

 النشاط أو قيمة أرباح مستيدفة.
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 الفصل الثالث
 تعريف عام بشركة توزيع الكيرباء محافظات غزة.

 مقدمة 3.1
قامت  ،صية مساىمة محدودةتعتبر شركة توزيع كيرباء محافظات غزة شركة خصو 

 ،بين السمطة الوطنية الفمسطينية ممثمة في سمطة الطاقة الفمسطينية ووزارة المالية عمى شراكة
 وبين مجموع البمديـات في محافظـات غـزة.

وممموكة لمسمطة الوطنية  ،وتعتبر شركة خدماتية اقتصادية تعمل بذمة مالية خاصة
 الفمسطينية والسمطات المحمية ) البمديـات والمجالس المحمية والقروية (.

وتعمل  ،واالستقبلل المالي واإلداري ،بالشخصية المعنوية واالعتبارية الشركة وتتمتع
لتنفيذ السياسات التي تضعيا وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، ويقع عمى عاتقيا  ؛بأسس اقتصادية

ولجميع القطاعات  ،توفير وتوزيع خدمة التيار الكيربائي لجميع المواطنين في قطاع غزة
 والفئات.

إدارة السمطـة  تعمـل عمـى توزيـع الطاقـة الكيربائيـة في كافـة المناطـق التـي تقـع تـحت
شـراف واإل ،ومـا يتبـع ذلك من أعمـال الجبايـة والتحصيـل ،الوطنية الفمسطينيـة في محافظـات غـزة

 لشبكـات الضغـط العالي والضغط المنخفـض. الفني وأعمال الصيانة والتطويـر

 النشـأة والتأسيـس 3.2
لوطنية الفمسطينية إلى سست شركة توزيع الكيرباء بمحافظات غزة بعد قدوم السمطة اأُ 

حيث كان إنشاء شركة توزيع الكيرباء أحد  ،األراضي الفمسطينية وقيام سمطة الطاقة الفمسطينية
 مطالب الدول المانحة التي تحممت تقديم الدعم لتطوير ىذا القطاع اليام.

كافة الصبلحيات لتنتقل  11/99 بقرار وزاري برقم م1998 وتم تأسيس الشركة عام
رة باسم الشركة في المتعمقة بالتوزيع من البمديات إلى الشركة، وتم إصدار أول فاتو  والميام

 م.1998 أغسطس عام
ويتبع ليا فروع  ،وتؤدي الشركة مياميا في كافة أرجاء محافظات غزة ومدنيا وقراىا

لتوزيع الكيرباء في كل من محافظة الشمال ومحافظة غزة ومحافظة الوسطى ومحافظة 
 مميون مواطن فمسطيني في محافظات غزة. 2 وتقدم الخدمة ألكثر من ،حافظة رفحخانيونس وم
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 تأسيس مجمس اإلدارة ومكوناتو 3.3
س سمطة الطاقة والموارد أعضاء برئاسة نائب رئي الشركة من عشر  يتكون مجمس إدارة

باإلضافة لرؤساء البمديات  ،وممثمين عن وزارة الحكم المحمي والمالية وسمطة الطاقة الطبيعية،
 جباليا (. –دير البمح  - رفح –خان يونس  –الكبرى الخمس ) غزة 

 

 نيالمؤسس الشركاء أن لنا يتضح ،ووثيقة التقدير الشركة تأسيس عقد وباالطبلع عمى
 :وحصصيم من قيمة الشركة حسب التالي

 .%56تعادل  بحصة الفمسطينية الطاقة سمطة  (1

 %.19.82دل تعا بحصة غزة بمدية  (2

 %. 2.15تعادل  بحصة البمح دير بمدية (3

 %.4.88تعادل  بحصة يونس خان بمدية  (4

 %.4.91تعادل  بحصة رفح بمدية  (5

  %.4.98تعادل  بحصة جباليا بمدية  (6

 %. 1.81تعادل  بحصة حانون بيت بمدية  (7

 %.2.67تعادل  بحصة الىيا بيت بمدية  (8

 %.1.79تعادل  بحصة النصيرات بمدية  (9

 %.6.99تعادل  بحصة البمديات والمجالس القرويةباقي  (16

 تعادل مساىم كل حصة بأن عمماً  مساىمًا، 25 عدد المساىمين مجموع وبذلك يكون

 مجمس أو بمدية كل صبلحية نطاق داخل الشبكات من عند التأسيس العينية الممتمكات مجموع

 الجميع. بموافقة ذلك لتقييم شكمت التي المجنة تقديرات حسب محمية، لجنة أو قروي
مال العيني ليبمغ رأس ا ،م2015وحسب المركز المالي والبيانات المالية التفصيمية لعام 

شيكل وموزع عمى   149,280,947.03اء بقيمةـربـة الكيـرباء والمتمثل في شبكـلشركة الكي
لشركة توزيع كيرباء محافظات غزة،  )التقرير المالي السنوي (.3.1رقم )المساىمين حسب الجدول 

 م(2015
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 شبكة الكيرباء -قيمة رأس المال العيني لممساىمين (:3.1جدول )

 قيمة المساىمة العينية نوالمساىم
 74,640,473.26 سمطة الطاقة

 29,587,482.69 بمدية غزة

 3,209,539.46 بمدية دير البمح

 7,284,909.50 بمدية خانيونس

 7,329,695.81 رفحبمدية 

 7,434,192.29 بمدية جباليا

 1,044,964.79 بمدية عبسان الكبيرة

 626,978.88 بمدية عبسان الجديدة

 2,687,057.06 بمدية بيت حانون

 3,985,801.12 بمدية بيت الىيا

 1,567,450.86 بمدية بني سييبل

 1,313,671.60 بمدية البريج

 850,899.38 بمدية خزاعو

 1,298,744.08 بمدية المغازي

 2,597,488.12 بمدية النصيرات

 1,149,461.28 بمدية القراره

 1,059,896.01 بمدية الزوايده

 313,489.44 لجنة المغراقو

 164,210.32 لجنة المصدر

 313,489.44 لجنة الشوكة

 164,210.32 لجنة وادي السمقا

 164,210.33 لجنة العمور

 164,210.33 لجنة الخرابو

 164,210.33 لجنة جحر الديك

 164,210.33 لجنة النصر

 149,280,947 المجموع

 م(2015)التقرير المالي السنوي لشركة توزيع كيرباء محافظات غزة، المصدر: 
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  رؤية الشركة 3.4
تصبح في مصاف االرتقاء بمستوى الشركة إلى العالمية وعمى جميع الصعد، بحيث 

أفضل شركات توزيع الكيرباء اإلقميمية والدولية، وتحقيق الرضا الكامل لممواطن الفمسطيني الغزي 
بداع وتعزيز انتمائيم لمشركة، بالعمل من خبلل تحسين مستمر لمخدمة وتشجيع العاممين عمى اإل

 .والدولية المشابيةقميمية المحمي والتعاون مع المؤسسات اإل الجماعي والتشاركي مع المجتمع

  رسالة الشركة 3.5
الحرص عمى استمرار تزويد الطاقة الكيربائية اآلمنة والمستقرة لممشتركين، وبأسعار 

دارة وتشغيل وصيانة شبكات توزيع الكيرباء، ونشر و  سائل ترشيد الطاقة الكيربائية، اقتصادية، وا 
عداد الدراسات واأل ع توصيل التيار الكيربائي ير اشبحاث والتصميمات الفنية الخاصة بموا 

لبلستخدامات المختمفة، والمواكبة في نقل التكنولوجيا، وخمق فرص عمل لمكفاءات الوطنية 
 (2014)التقرير السنوي لشركة توزيع كيرباء محافظات غزة،  .المتميزة

 األىداف العامة لمشركة 3.6
 :(www.gedco.ps ،2017) األىداف التاليةتسعى الشركة إلى تحقيق 

 األنظمة تشغيل في الحديثة التكنولوجيا استخدام خبلل من الجودة من عالٍ  بمستوى امز االلت (1

 .والشبكات ربائيةيالك
 التي التحديات ةيومواج ،المشتركين عدد زيادة في والطبيعي المطرد النمو ىمع المحافظة  (2

 .ذلك فقرات
 بواسطة أفضل كيربائية خدمة تقديم خبلل من المشتركين مع مميزة عبلقة ىمع المحافظة  (3

 .التكنولوجي التطور مواكبة اعاةمر  مع المشتركين خدمة نظم تطوير
 من عالٍ  مستوى ىمع والمحافظة ،يمالمح المجتمع مؤسسات مع يةمتكام عبلقة قمخ  (4

 المثمى بالصورة الفمسطيني المواطن لخدمة التنسيقو  ،التعاون
 من متقدم مستوى ىمع والمحافظة ،الممارسات أفضل أساس ىمع التميز معايير اعتماد  (5

 .اإلنجاز
 .الشركة وموظفي المواطن وسبلمة لؤلداء العالمية المعايير وفق اميوالم التشغيل إدارة  (6
 وتحسين األداء لرفع المستمر والتدريب التكنولوجيا باستخدام البشري العنصر تطوير  (7

 لدى العاممين. الكفاءة

 .الشركة نشاطات كافة لتمويل ؛الذات ىمع االعتماد ةممرح إلى الوصول  (8
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 نشاط الشركة ومجال عمميا 3.7
 ،تعمل الشركة عمى توزيع الطاقة الكيربائية وما يتبع ذلك من خدمات المشتركين

 ،المنخفض والضغط المتوسطير لشبكات الضغط و وأعمال الصيانة والتط ،شراف الفنيواإل
 :(www.gedco.ps ،2617) وأعمال التحصيل، كما تتمثل خدمات الشركة بما يمي

 تأمين الخدمة الكيربائية واستمراريتيا لممستيمكين كافة حسب المعايير والمقاييس الفنية. -1

 من الجودة واالستقرار. االرتقاء بالخدمة لمستوى عالٍ  -2

 إضافة واستبدال المحوالت التي تغذي شبكات التوزيع. -3

 تطوير أنظمة وأنشطة الوقاية والسبلمة وتطوير السبلمة البيئية. -4

 تأىيل الشبكات القديمة بشكل كامل واستبداليا بشبكات حديثة. -5

وسرعة إعادة بناء ما يتم  ،مجابية الخسائر واألضرار الناتجة عن اإلجراءات اإلسرائيمية -6
صبلح األعطال.  تدميره وا 

األحمال الناتجة عن الزيادة في طمب  لمواكبة زيادة ؛طوير شبكات التوزيعصيانة وت -7
 الخدمة.

جراء ما يمزم من بحوث لوضع الخطط المستقبمية لمتوسع والتطوير في كافة مجاالت إ -8
 عمل التوزيع.

لمعمل بروح واحدة لبشري العامل في الشركة السعي المستمر لتطوير وتدريب الكادر ا -9
 لتمبية احتياجات المشتركين لخدمات الكيرباء بطريقة مثالية.
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 الييكل التنظيمي لشركة توزيع كيرباء محافظات غزة 3.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وحدة التدقٌق والجودة

 سكرتٌر تنفٌذي

مجلس إدارة 

 الشركة

 الشؤون القانونٌةوحدة 

 وحدة التخطٌط

وحدة الدراسات والتنمٌة  وحدة التعاون الدولً

 والتطوٌر

مدٌر مكتب مدٌر عام 

 الشركة
وحدة العالقات العامة 

 عالمواإل

مدٌر عام 

 الشركة

 إدارة 

 الشؤون اإلدارٌة

 الوقاٌة والسالمة

 الخدمات العامة

 شؤون الموظفٌن

 التدرٌب

 إدارة

 الرقابة الداخلٌة 

المالٌة الرقابة 

 واإلدارٌة

 الرقابة الفنٌة

 الرقابة التجارٌة

 اإلدارة التجارٌة

التفتٌش ومراقبة 

 االستهالك

 خدمات المشتركٌن

 الفوترة والتحصٌل

 إدارة الحاسوب

 

الدعم الفنً 

 والشبكات

البرمجة ونظم 

 المعلومات

 اإلدارة الفنٌة اإلدارة المالٌة

 المشروعاتتنفٌذ ومتابعة 

 تصمٌم وإعداد المشروعات

 التحكم واإلشراف ونظم المعلومات

 التشغٌل والصٌانة

 توزٌع الكهرباء

 المقرات

 المخازن

 الموازنة العامة

 الحسابات العامة

 الخزٌنة العامة

 المشترٌات

 الوسطى

 الشمال

 غزة

 خانٌونس

 رفح

 الييكل التنظيمي لشركة توزيع كيرباء محافظات غزة (:3.1شكل )
 م(2015)التقرير السنوي لشركة توزيع كيرباء محافظات غزة، المصدر: 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 تحميل القوائم المالية  

 كيرباء محافظات غزة لشركة توزيع
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 الفصل الرابع
 تحميل القوائم المالية لشركة توزيع كيرباء محافظات غزة

 المقدمة  4.1
إن تناول فرضيات الدراسة بحيث تخدم إدارة عناصر تحميل التعادل لمحد من خسائر 

المتعمقة بموضوع الدراسة وتحديد أكثر شركة توزيع كيرباء محافظات غزة يتطمب تحميل القوائم 
 العناصر تأثيرًا عمى عناصر تحميل التعادل.

ىي القائمة التي يمكن من خبلليا دراسة  تعتبر قائمة الدخل )بيان األرباح والخسائر(
خدم تعناصر تحميل التعادل، ولذلك تم في ىذا الفصل تناول طرق اعداد قائمة الدخل بما 

موضوع الدراسة وتحميل الحسابات المكونة لقائمة الدخل خبلل فترة الدراسة لموصول لمحسابات 
 األكثر وزنًا نسبيًا وبالتالي تكون األكثر تأثيرًا لعناصر تحميل التعادل. 

 

 طرق إعداد قائمة الدخل  4.2
دىا وفق تختمف طرق إعداد قائمة الدخل حسب اليدف المراد من إعدادىا، ويمكن إعدا

 :م(2662)صبري،  الطريقتين التاليتين

نظام التكمفة اإلجمالية )الطريقة التقميدية(: ىو النظام الذي يعمل عمى تضمين تكمفة المنتج  (1
لنصيبو من التكمفة الصناعية سواء كانت متغيرة أو ثابتة، وىو يتماشى مع المبادئ 

 المحاسبية المتعارف عمييا فيما يتعمق بإعداد حساب الدخل وتحديد أعمال الفترة. 

غيرة )طريقة ىامش المساىمة أو العائد(: ىو النظام الذي يقوم عمى التفرقة نظام التكمفة المت (2
بين تكمفة اإلنتاج المتغيرة والثابتة، واعتبار أن التكمفة الثابتة عبارة عن تكمفة تخص الفترة 
الزمنية مثل المصاريف اإلدارية، ولكن ال يزال ىذا النظام مرفوضًا كأساس إلعداد 

 تعارضًا مع المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا.الحسابات الختامية وم
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 بيانات مالية عن الشركة لفترة الدراسة 4.3
 ،واجو قطاع غزةتزمات والصعوبات التي مل الشركة في ظل الحجم اليائل لؤلإن ع

شركة بصورة كبيرة بالحروب وتأثر ال ،وخصوصًا األزمات المتعمقة بانقطاع التيار الكيربائي
وكذلك  ،وتدمير شبكة التوزيع ،األخيرة عمى قطاع غزة من حرق لمخازن الشركة الرئيسة الثبلث

تدمير العدد اليائل من البيوت والمصانع أدى إلى عودة التيار الكيربائي لتمك البيوت والمصانع 
 ،مما زاد من حجم الخسائر التي تتكبدىا الشركة ،المدمرة دون تسجيل لكمية االستيبلك

يما يتعمق بحجم الفاقد من كميات الكيرباء المشتراة نتيجة السرقات واالستيبلكات وخصوصًا ف
غير المسجمة والفاقد الفني، لذلك نعرض البيانات المالية لمشركة خبلل فترة الدراسة والمتمثمة في 

 وفق عداد ىذه القائمةإلتقميدية التي تتبعيا الشركة في قائمة األرباح والخسائر حسب الطريقة ا
 .ويجدر اإلشارة إلى أن جميع البيانات من القوائم المالية لمشركة ،(4.1البيان رقم)
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 (: بيان األرباح والخسائر وفق الطريقة التقميدية.4.1بيان )
 

 شركة توزيع كيرباء محافظات غزة
 المساىمة الخصوصية المحدودة

 وفق الطريقة التقميدية م2015 - 2011ديسمبر لفترة الدراسة من 31بيان األرباح والخسائر كما في 
          

 )سرائٌلًبالشٌكل اإل المبالغ المدرجة)
          

 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

          
 549,272,218 صافي المبيعات

 
540,535,872 

 
555,533,300 

 
494,567,847 

 
522,852,754 

 تكلفة اإليرادات
         

  (469,627,464) تكلفة الطاقة الكهربائية المباعة
 

(436,244,801)  
 

(456,689,088)  
 

(383,614,845)  
 

(406,202,402)  

  (19,595,412) استهالك شبكة الكهرباء
 

(17,411,700)  
 

(11,153,419)  
 

(12,500,915)  
 

(13,152,821)  

  (3,394,787) مصاريف تشغيلية أخرى
 

(3,390,724)  
 

(2,810,622)  
 

(3,299,263)  
 

(5,396,480)  

  (492,617,663) تكلفة اإليرادات
 

(457,047,225)  
 

(470,653,129)  
 

(399,415,023)  
 

(424,751,703)  

 56,654,555 إجمالي ربح التشغيل
 

83,488,647 
 

84,880,171 
 

95,152,824 
 

98,101,050 

  (201,232,560) تكلفة الفاقد/ الطاقة الكهربائية التي لم يصدر بها فواتير
 

(186,945,877)  
 

(195,699,399)  
 

(127,853,755)  
 

(126,655,130)  

  (42,333,465) تكلفة الموظفين
 

(41,891,470)  
 

(40,244,409)  
 

(40,490,490)  
 

(44,028,185)  

  (7,432,429) مصاريف إدارية وعمومية
 

(11,104,374)  
 

(11,149,347)  
 

(13,817,428)  
 

(14,590,712)  
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2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 6,070,703 رسوم اشتراكات جديدة
 

6,230,900 
 

6,268,964 
 

4,221,210 
 

3,243,309 

 10,209,833 إيرادات أخرى
 

9,832,011 
 

8,429,737 
 

9,181,529 
 

11,762,898 

 2,940,571 %7استهالك الشبكة  ءيرادات محققة لقاإ
 

3,262,847 
 

3,652,483 
 

4,099,152 
 

4,241,093 

 0 خير أإعفاء غرامة الت
 

0 
 

0 
 

0 
 

(16,882,367)  

 0  4102خيرة على قطاع غزةخسائر جراء الحرب األ
 

0 
 

0 
 

(35,188,472)  
 

0 

  (175,122,791) ةصافي الخسار
 

(137,127,317)  
 

(143,861,800)  
 

(104,695,430)  
 

(84,808,045)  

 18,223,499 منح ومساعدات نقدية محققة
 

1,383,265 
 

1,343,406 
 

1,507,955 
 

1,249,331 

 2,841,517 منح ومساعدات عينية محققة
 

4,689,773 
 

21,896,175 
 

17,707,848 
 

5,535,509 

  (154,057,775) صافي خسارة السنة
 

(131,054,279)  
 

(120,622,219)  
 

(85,479,628)  
 

(78,023,205)  

 18,565,999 تعديالت سنوات سابقة
 

(399,123)  
 

91,885,335 
 

26,687,601 
 

2,657,279 

  (135,491,776)  ةصافي الخسار
 

(131,453,402)  
 

(28,736,884)  
 

(58,792,027)  
 

(75,365,926)  

                    

، وال من خسائر في جميع سنوات الدراسةالسابق يظير أن الشركة تعاني  التقميديةوحسب بيان األرباح والخسائر المعد وفق طريقة 
يف الحسابات الواردة في البيان السابق حسب سموكيا واعادة لذلك تم اعادة تصن يمكن من خبلل البيان السابق دراسة عناصر تحميل التعادل

 (.4.2يظير في البيان رقم )اعداد قائمة الدخل وفق طريقة ىامش المساىمة )التكمفة المتغيرة( كما 
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يرادات الرسم الثابت خالل فترة الدراسة وفق الجدول )وبالنظر لمبيانات السابقة   (.4.1وكذلك يمكن تمخيص المبيعات وا 
 (: إيرادات مبيعات الطاقة الكيربائية4.1جدول )

مروسط فرشج  2015 2014 2013 2012 2011 المرجع البيان / السنة

 انذساسح

 انمثٍعاخكمٍح 

 )مٍجا واط(
 1,145,229 1,093,495 1,038,608 1,210,904 1,149,123 1,234,016 بيانات الشركة

 صافً قٍمح
 انمثٍعاخ )شٍكم(

(4.1بيان )  549,272,218 540,535,872 555,533,300 494,567,847 522,852,754 532,552,398 
سعش انثٍع  

 نهودذج )شٍكم(
 465.02 478.15 476.18 458.78 470.39 445.11 بيانات الشركة

 

 (.4.2الجدول ) وفقيمكن تمخيص المشتريات خالل فترة الدراسة وكذلك 
 (: تكمفة مشتريات الطاقة الكيربائية4.2جدول )

مروسط فرشج  2015 2014 2013 2012 2011 المرجع السنة / البيان
 انذساسح

 اةالمشتر  الطاقة كمية
 1,590,597 1,433,826 1,384,814 1,729,863 1,641,604 1,762,879 بيانات الشركة )ميجا واط(

إجمالي المشتريات 
 598,153,064 532,857,532 511,468,600 652,388,487 623,190,678 670,860,024 بيانات الشركة * )شيكل(

 الميجاواط تكمفة 
 375.66 371.63 369.34 377.13 379.62 380.55 بيانات الشركة ) شيكل( من الطاقة

 * تكلفة الطاقة المشتراة = تكلفة الطاقة المباعة + تكلفة الطاقة المفقودة

                              =464,627,464    +225,232,562 
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 (.4.3وكذلك يمكن تمخيص الفاقد من التيار الكيربائي خالل فترة الدراسة وفق الجدول )
 الطاقة الكيربائية(: تكمفة الفاقد من 4.3جدول )

مروسط فرشج  2015 2014 2013 2012 2011 المرجع السنة / البيان

 انذساسح

 كمٍح انفاقذ

 )مٍجا واط(
 445,368 340,331 346,206 518,959 492,481 528,863 بيانات الشركة

إجمانً انفاقذ 

 )شٍكم(
(4.1بيان )  201,232,560 186,945,877 195,699,399 127,853,755 126,655,130 167,677,344 

 الميجاواط تكمفة 
 ) شٍكم( 

 375.73 372.15 369.30 377.10 379.60 380.50 بيانات الشركة

وما وىو الذي يشكل الفاقد الناتج عن الفاقد الفني في الشبكة  ،باعيمن المشتريات ال  اً وبالنظر لبيانات المشتريات والمبيعات والفاقد  نجد أن جزء
ويتم تحميميا  ،زيادة في التكمفة المتغيرة لكمية الطاقة الكيربائية المباعة اوبذلك يمكن التعامل مع تكمفة الفاقد عمى أني المواطنون من تعديات،يقوم بو 

 (.4.4وفق الجدول )لكل وحدة 
 (: نصيب الوحدة المباعة من تكمفة الفاقد4.4جدول )

إجمانً فرشج  2015 2014 2013 2012 2011 المرجع السنة / البيان

 انذساسح

مروسط فرشج 

 انذساسح

(4.1بيان ) إجمانً انفاقذ )شٍكم(  201,232,560 186,945,877 195,699,399 127,853,755 126,655,130 838,386,722 167,677,344 
  انكمٍح انمثاعح

 )مٍجا واط(
(4.1جدول )  1,234,016 1,149,123 1,210,904 1,038,608 1,093,495 5,726,145 1,145,229 

 انودذج انمثاعح وصٍة

 * مه انفاقذ 
* 163.07 162.69 161.61 123.10 115.83 146.41 146.41 

 )مٍجا واط( انكمٍح انمثاعح/  انفاقذ )شٍكم( قٍمح إجمانً=  انودذج انمثاعح مه انفاقذ وصٍة* 

وباإلجماليات لمفترة محل  الواحدة، المباعة يمكن احتساب قيمة ىامش المساىمة لموحدةوباعتبار تكمفة الفاقد تكاليف متغيرة تضاف إلى تكمفة الطاقة 
 (.4.5الجدول )متوسط لنفس الفترة وفق البيانات الحالية لمشركة دون األخذ في االعتبار التغيرات حسب فرضيات الدراسة وفق الالدراسة و 
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 (: ىامش المساىمة بعد احتساب تكمفة الفاقد4.5جدول )

لبيان / ا
 السنة

 متوسط فترة الدراسة 2015 2014 2013 2012 2011
القيمة 
 لموحدة 

 إجمالي
 القيمة 

القيمة 
 لموحدة 

 إجمالي
 القيمة 

القيمة 
القيمة  إجمالي القيمة لموحدة 

القيمة  إجمالي القيمة لموحدة 
القيمة  إجمالي القيمة لموحدة 

 لموحدة 
 إجمالي 
 القيمة

صافً 

 *انمثٍعاخ
445.11 549,272,218 470.39 540,535,872 458.78 555,533,300 476.18 494,567,847 478.15 522,852,754 465.72 532,552,398 

ٌطشح 

 ذكهفح

 *انمثٍعاخ

(380.55)  (469,627,464)  (379.62)  (436,244,801)  (377.13)  (456,689,088)  (369.34)  (383,614,845)  (371.63)  (406,202,402)  (375.66)  (430,475,720)  

ٌطشح 

 ذكهفح

 **انفاقذ

(163.07)  (201,232,560)  (162.69)  (186,945,877)  (161.61)  (195,699,399)  (123.10)  (127,853,755)  (115.83)  (126,655,130)  (145.26)  (167,677,344)  

هامش 

 انخساسج
(98.51)  (121,587,806)  (71.92)  (82,654,806)  (79.97)  (96,855,187)  (16.26)  (16,900,753)  (9.31)  (10,004,779)  (55.19)  (65,600,666)  

 (.4.1ع البيانات من بيان األرباح والخسائر رقم )* مرج
 (.4.4مرجع البيانات من جدول رقم ) **
 

وىذا يعني أن الشركة تتكبد خسارة من خبلل أنشطتيا التشغيمية قبل إضافة التكاليف  ،يظير من السابق أن قيمة ىامش المساىمة لمشركة خبلل فترة الدراسة بالسالب
شيكل لموحدة وبإجمالي  98.51من حيث ىامش المساىمة بقيمة   ئرلمخسا اً تعد األكثر تكبد 2011الثابتة وصواًل لصافي الربح / الخسارة، ويبلحظ من السابق أن سنة 

، ويجدر االشارة إلى شيكل 10,004,779لموحدة وبإجمالي شيكل  9.31من حيث ىامش المساىمة بقيمة   ئرلمخسا اً قل تكبداأل 2015شيكل، وسنة  121,587,806
 أن تكمفة الفاقد ىي التي جعمت ىامش المساىمة بالسالب.
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 تصنيف حسابات قائمة الدخل حسب عالقتيا بحجم النشاط 4.4
التعادل وتطبيق معادلة التعادل عمى الحالة محل الدراسة تتطمب دراسة إن دراسة تحميل 

إعادة تصنيف  :وبذلك يكون من أىم أساسيات التحميل ،شاممة ومفصمة لجميع عناصر التعادل
جميع الحسابات التي تشكل قائمة الدخل إلى إيرادات وتكاليف ليا عبلقة بحجم النشاط ومتأثرة 

 فيو أو متعمقة بفترة الدراسة حسب التالي:

 يرادات حسب عالقتيا بحجم النشاط:تصنيف اإل 4.4.1
ادات ير إيرادات حسب عبلقتيا بحجم النشاط بغرض خدمة الدراسة إلى يمكن تصنيف اإل
يرادات غير متعمقة بحجم ا  و  ،ودراستيا بشكل مفصل ،وسيتم تحميميا ،متعمقة بحجم النشاط

عادة تصنيفيا وفق إيرادات مختمطة سيتم ا  و  ،النشاط لن يتم التطرق الييا إال عمى سبيل الذكر
عداد قائمة الدخل بعد دراسة المتغيرات ،الحسابات الفرعية ليا إلى التصنيفين الرئيسين  ،وا 

 (.4.6وفق الجدول )يرادية في قائمة الدخل ويمكن تصنيف الحسابات اإل
 (: تصنيف اإليرادات حسب عالقتيا بحجم النشاط4.6جدول )

الحساب  م
 الرئيس

تصنيف 
الحساب 
 الرئيس

 مالحظات التصنيف الحساب الفرعي

1 

إيرادات 
 التشغيل

متعمق 
بحجم 
 النشاط

   النشاطمتعمق بحجم  مبيعات الطاقة الكيربائية

   متعمق بحجم النشاط رسم ثابت عمى الفواتير 2

سرى والمؤسسات لؤل خصومات ممنوحة 3
تخفيض من حساب  متعمق بحجم النشاط خرىاأل

 مبيعات الطاقة

4 

يرادات إ
 أخرى

 مختمط

 راض تزويد الخدمةألغ متعمق بحجم النشاط رسوم اشتراكات جديدة

غير متعمق بحجم  %7استيبلك الشبكة  ءيرادات محققة لقاإ 5
   النشاط

غير متعمق بحجم  رسوم فحص موقع 6
   النشاط

 تزويد الخدمة ألغراض متعمق بحجم النشاط شتراكات مؤقتةرسوم ا 7

غير متعمق بحجم  عادة التيار الكيربائيرسوم قطع وا   8
   النشاط

غير متعمق بحجم  رسوم عدادات 9
   النشاط
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الحساب  م
 الرئيس

تصنيف 
الحساب 
 الرئيس

 مالحظات التصنيف الحساب الفرعي

 متعمق بحجم النشاط ستيبلكرسوم فرق ا 10
استيبلكات غير 
مسجمة في تاريخ 

 استيبلكيا

غير متعمق بحجم  رسوم غرامات 11
   النشاط

غير متعمق بحجم  إيرادات متنوعة )رسوم مساىمة( 12
   النشاط

غير متعمق بحجم  خرىرسوم أ 13
   النشاط

غير متعمق بحجم  غرامات قدرة 14
   النشاط

غير متعمق بحجم  فروقات تحويل عمبلت 15
   النشاط

غير متعمق بحجم  /أ(11مشاريع )إيضاح  -إيرادات أخرى  16
   النشاط

غير متعمق بحجم  فوائد بنكية دائنة 17
   النشاط

غير متعمق بحجم  صولأرباح بيع واستبدال أ 18
   النشاط

غير متعمق بحجم  إيرادات أخرى  19
   النشاط

20 

منح 
ومساعدات 
نقدية 
 محققة

 مختمط

غير متعمق بحجم  المنحة النرويجية
 النشاط

 –إيرادات رأسمالية  
 مشاريع

غير متعمق بحجم  منحة الدعم المؤسسي 21
 النشاط

 –إيرادات رأسمالية  
 مشاريع

غير متعمق بحجم  UNDP الطوارئ منحة  22
 النشاط

 –إيرادات رأسمالية  
 مشاريع

غير متعمق بحجم  ESSPمنحة مشروع  23
 النشاط

 –إيرادات رأسمالية  
 مشاريع
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الحساب  م
 الرئيس

تصنيف 
الحساب 
 الرئيس

 مالحظات التصنيف الحساب الفرعي

غير متعمق بحجم  منحة وزارة المالية مشاريع 24
 النشاط

 –إيرادات رأسمالية  
 مشاريع

 متعمق بحجم النشاط المصرية ةمنحة شركة القنا 25
إيرادات تخفيض في 

تكمفة الطاقة المشتراة من 
 القناة المصريةشركة 

26 

منح 
ومساعدات 
عينية 
 محققة

غير متعمق 
بحجم 
 النشاط

جميع الحسابات الفرعية لممساعدات العينية 
 تخدم مشاريع لمشبكة

غير متعمق بحجم 
 النشاط

 –إيرادات رأسمالية  
 مشاريع

27 

تعديالت 
سنوات 
 سابقة

 مختمط

غير متعمق بحجم  تعديبلت عمى حسابات لسنوات سابقة
   النشاط

غير متعمق بحجم  مصاريف سنوات سابقة متنوعة 28
   النشاط

تعديبلت عمى قيمة مشتريات الطاقة  29
زيادة أو نقصان في  متعمق بحجم النشاط الكيربائية من الشركة المصرية

 تكمفة المشتريات

صول الثابتة تسويات عمى حسابات األ 30
 ومخصصاتيا

غير متعمق بحجم 
   النشاط

غير متعمق بحجم  صناف مخازن الشركةتسوية لحسابات وأ 31
   النشاط

عن مشتريات  دات منح نقدية محققةيراإ 32
تخفيض من تكمفة  متعمق بحجم النشاط من الشركة المصرية لسنوات سابقة الطاقة

 الطاقة المشتراة
 

 (سموكيا) عالقتيا بحجم النشاط تصنيف التكاليف حسب 4.4.2
تحميل عناصر إن إعادة تصنيف التكاليف حسب سموكيا يعتبر الخطوة األىم في 

  ،وتكاليف مختمطة ،وتكاليف متغيرة ،نيا تصنف إلى تكاليف ثابتةإمعادلة التعادل حيث 
وتكون تكاليف غير اعتيادية ومن ثم تقسيم التكاليف المختمطة  ،وتكاليف غير متعمقة بالنشاط

عاد ،يف متغيرة بالرجوع إلى الحسابات الفرعيةتكالو إلى تكاليف ثابتة  ة تصنيفيا مرة أخرى، وا 
 عادة تصنيف حسابات التكاليف الفرعية المكونة لقائمة الدخل وفق إوبذلك يمكن 

 (.4.7الجدول )
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 (: تصنيف التكاليف حسب سموكيا4.7جدول )

 م
الحساب 
 الرئيس

تصنيف 
الحساب 
 الرئيس

 الحساب الفرعي
تصنيف 
الحساب 
 الفرعي

 مالحظات

1 

تكمفة 
 مختمطة اإليرادات

   متغيرة تكمفة الطاقة الكيربائية المباعة

   ثابتة استيبلك شبكة الكيرباء 2

مصاريف صيانة / خسائر  ثابتة مصاريف تشغيمية أخرى 3
 االجتياحات و الحروب

4 

تكاليف 
 مختمطة اخرى

تكمفة الفاقد/ الطاقة الكيربائية التي لم 
   متغيرة بيا فواتيريصدر 

   ثابتة تكمفة الموظفين 5

جميع الحسابات الفرعية  غير  ثابتة مصاريف إدارية وعمومية 6
 متعمقة بحجم النشاط

متعمقة بحجم التحصيل النقدي  ثابتة إعفاء غرامة التأخير  7
 وليس المبيعات

خسائر جراء الحرب االخيرة عمى قطاع  8
   ثابتة  2014غزة

تعديالت  9
سنوات 
 سابقة

 مختمطة

جميع تكاليف تعديبلت السنوات السابقة 
غير متعمقة بحجم النشاط  عدا 
 المصاريف عن مشتريات الطاقة

غير متعمقة بالمشتريات أو  ثابتة
 المبيعات

مصاريف سنوات سابقة عن مشتريات شركة  10
 تزيد من تكمفة الطاقة المشتراة متغيرة القناة المصرية

يرادات إالدخل والحسابات الفرعية ليا من وبعد تصنيف الحسابات الرئيسة المكونة لقائمة 
وتكاليف أصبح باإلمكان من خبلليا إعداد ىذه القائمة وفق طريقة ىامش المساىمة خبلل فترة 

وتحديد النقاط التي يمكن  ،عدادىا مسبقًا وفق الطريقة التقميديةإالقوائم التي تم بة لمقابمتيا الدراس
 دراستيا بشكل مفصل.
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 بشركة توزيع كيرباء محافظات غزة افتراضات تحميل التعادل خاصة 4.5
 تعتبر الكمية المباعة بمثابة الكمية المباعة والمنتجة/ المشتراة لمشركة. -1
 كمية الفاقد الكيربائي يعتبر تكاليف متغيرة تضاف إلى الكمية المباعة. -2
زيادة في الكمية المباعة نتيجة معالجة كمية الفاقد يخفض من كمية وتكمفة الفاقد إن أي  -3

 ويزيد من التكمفة المتغيرة لمكمية اإلضافية.
ضافية من الكيرباء يعتبر إمنح لدعم الشركة في توريد كميات اإليرادات الناتجة عن  -4

 تخفيض لمتكمفة المتغيرة لمكمية المباعة.
 

 األرباح والخسائر وفق طريقة ىامش المساىمةتعديل بيان  4.6
التقميدية  :وىما الطريقة ،عدادىاإمة الدخل بطريقتين حسب اليدف من عداد قائإيتم 

والتي تستخدم لعرض البيانات الختامية لمسنة المالية لمؤسسة ما، وطريقة ىامش المساىمة 
ي قرارات التسعير وتحديد والتي تستخدم في مساعدة اإلدارة في صناعة القرار وخصوصًا ف

من  ساىمة لموصول لقائمة يمكناألرباح، ولذلك سيتم تعديل قائمة الدخل وفق طريقة ىامش الم
وفق التصنيفات و فرضيات الدراسة باالعتماد عمى البيانات الواردة فييا دراسة متغيرات و  خبلليا

 التي تمت سابقًا كما يمي:
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 ىامش المساىمة طريقة: بيان األرباح والخسائر وفق (4.2بيان )
 شركة توزيع كيرباء محافظات غزة

 
 م وفق طرٌقة هامش المساهمة1132 -1133دٌسمبر  13بٌان األرباح والخسائر كما فً             

 
 سرائٌلً()المبالغ المدرجة بالشٌكل اإل

 

  2011  2012  2013  2014  2015  
            يرادات التشغيميةاإل

   498,585,486   470,225,334   531,703,807   518,585,269   528,462,952  مبيعات الطاقة الكيربائية
   24,267,267   24,342,513   23,829,493   21,950,603   20,809,266  رسم ثابت عمى الفواتير

 جديدة رسوم اشتراكات
 

6,070,703  
 

6,230,900  
 

6,268,964  
 

4,221,210  
 

3,243,309  
 

 رسوم اشتراكات مؤقتة
 

573,329  
 

324,200  
 

212,410  
 

43,070  
 

60,470  
 

   3,045,644   3,002,986   1,162,788   2,250,603   2,138,515  رسوم فروق استيبلك
إجمالي مبيعات الطاقة 

   529,202,176   501,835,113   563,177,462   549,341,574   558,054,765  الكيربائية والرسوم 
            التكاليف المتغيرة

 تكمفة الطاقة الكيربائية المباعة
 

(434,454,255)  
 

(436,244,801)  
 

(364,697,891)  
 

(356,077,671)  
 

(406,202,402)  
 

تكمفة الفاقد/ الطاقة الكيربائية التي 
   (126,655,130)   (127,853,755)   (195,699,399)   (186,945,877)   (201,232,560) لم يصدر بيا فواتير

   (532,857,532)   (483,931,426)   (560,397,290)   (623,190,678)   (635,686,815)  إجمالي التكاليف المتغيرة
   (3,655,356)   17,903,687   2,780,172   (73,849,104)   (77,632,050)  / المساىمةىامش الربح 
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  2011  2012  2013  2014  2015  
                        

            التكاليف الثابتة
   (13,152,821)   (12,500,915)   (11,153,419)   (17,411,700)   (19,595,412)  استيبلك شبكة الكيرباء

   (44,028,185)   (40,490,490)   (40,244,409)   (41,891,470)   (42,333,465)  تكمفة الموظفين
   (14,590,712)   (13,817,428)   (11,149,347)   (11,104,374)   (7,432,429)  مصاريف إدارية وعمومية

   (16,882,367)   0   0   0   0  إعفاء غرامة التأخير 
خيرة عمى خسائر جراء الحرب األ

  2014قطاع غزة
0  

 
0  

 
0  

 
(35,188,472)  

 
0  

 
-مصاريف تشغيمية أخرى 

   (5,396,480)   (3,299,263)   (2,810,622)   (3,390,724)   (3,394,787)  صيانة وتأىيل الشبكة
   (94,050,565)   (105,296,569)   (65,357,797)   (73,798,268)   (72,756,093)  إجمالي التكاليف الثابتة
صافي الربح / الخسارة 

   (97,705,921)   (87,392,882)   (62,577,625)   (147,647,372)   (150,388,143)  لؤلعمال التشغيمية

 منح ومساعدات نقدية محققة            خرى إيرادات أ                        
 

1,414,063 
 

1,383,265 
 

1,343,406 
 

1,507,955 
 

1,249,331 
 منح ومساعدات عينية محققة 

 
2,841,517 

 
4,689,773 

 
21,896,175 

 
17,707,848 

 
5,535,509 

  8,656,784  6,135,473  7,054,539  7,257,208  7,497,990  إيرادات أخرى 
 -تعديبلت سنوات سابقة 

  بدون شركة القناة المصرية
202,226 

 
(399,123)  

 
(105,862)  

 
(849,573)  

 
2,657,279 
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  2011  2012  2013  2014  2015  
استيبلك  ءيرادات محققة لقاإ

  %7الشبكة 
2,940,571 

 
3,262,847 

 
3,652,483 

 
4,099,152 

 
4,241,093 

 
   22,339,995   28,600,855   33,840,741   16,193,969   14,896,368  يرادات األخرى جمالي اإلإ

   (75,365,926)    (58,792,027)    (28,736,884)    (131,453,402)    (135,491,776)   صافي ربح / خسارة السنة
                                    

ابات المختمطة وفق الحسابات الفرعية وىي سفات الناتجة عن تفصيل بعض الحسابات وتقسيم الحال( مع بعض الخت4.1تمثل بيانات بيان )( 4.2* جميع البيانات حسب )
 المالحظات أسفل الصفحة.موضحة وفق 

 عدا سنة  اً ىامش مساىمة سالب نابق يظير أن الشركة تعاني موحسب بيان األرباح والخسائر المعد وفق طريقة ىامش المساىمة الس
وتتكبد صافي  ،، وىذا يعنى أن الشركة تتكبد خسائر قبل إضافة التكاليف الثابتةويرجع ذلك لممساعدات والمنح المقدمة لمشركة 2014و  2013

 خسائر سنوية لجميع سنوات الدراسة.
 

 (:4.2مالحظات البيان )
 ( يعادل مجموع مبيعات الطاقة الكيربائية والرسم الثابت عمى الفواتير.4.1صافي المبيعات وفق بيان ) -1
 التشغيمي ضمن حساب اإليرادات األخرى. رسوم االشتراكات المؤقتة ورسوم فروق االستيبلك تمثل الجزء التشغيمي لئليرادات األخرى، والجزء غير -2
يكون عمى الحسابات  االنخفاض في تكمفة الطاقة الكيربائية المباعة يرجع لمنح ومساعدات وتعديبلت لسنوات سابقة متعمقة بالطاقة المشتراة، وبذلك فإن األثر -3

 ية أخرى بنفس قيمة التغير.تكمفة الطاقة المباعة من جية، والمنح والمساعدات والتعديبلت لسنوات سابقة من ج
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 أرباح و خسائر الشركة مع األرباح والخسائر التشغيمية  صافيمقارنة  4.7
 ،وبالنظر إلى خسائر الشركة خبلل فترة الدراسة والمقارنة بينيا بعد تحميل بنود قائمة الدخل

لتحديد نسبة الخسائر التشغيمية من  ؛التقميديةعدادىا وفق طريقتي ىامش المساىمة والطريقة ا  و 
 (.4.8وفق الجدول )وىي  ،صافي خسائر الشركة حسب البيانات السابقة

 (: مقارنة الخسائر التشغيمية مع صافي خسائر الشركة4.8جدول )

 السنة / التحميل
صافي خسائر 

 الشركة
خسائر الشركة 

 التشغيمية
نسبة الخسائر التشغيمية 

 صافي خسائر الشركة إلى
2011 135,491,776 150,388,143 111% 
2012 131,453,402 147,647,372 112% 
2013 28,736,884 62,577,625 218% 
2014 58,792,027 87,392,882 149% 
2015 75,365,926 97,705,921 130% 

 %127 109,142,389 85,968,003 متوسط فترة الدراسة

السابقة بين صافي خسائر الشركة السنوية لفترة الدراسة والخسائر ومن خبلل المقارنة 
الناتجة عن األعمال التشغيمية يظير أن الخسائر التشغيمية تفوق صافي خسائر الشركة بحد 

وبالنظر إلى متوسط فترة  ،م2011حسب بيانات سنة  % من قيمة صافي الخسائر11أدنى 
% من صافي 27عن صافي الخسائر بنسبة  الدراسة يظير أن الخسائر التشغيمية تزيد

وأن الفرق بينيما عبارة عن منح خارجية نقدية وعينية  ،وىذه النسبة تعد نسبة كبيرة ،الخسائر
 لتطوير شبكة توزيع وتطوير الخدمة المقدمة لمشتركييا. ؛مقدمة لمشركة

 الوزن النسبي لمحسابات المكونة لعناصر معادلة التعادل  4.8
القوائم المالية لشركة توزيع الكيرباء وفق طريقة ىامش المساىمة يساعد إن تحميل 

لمعالجة أسباب الخسائر التي  ؛واتخاذ القرارات الصحيحة ،دارة عمى وضع الحمول المناسبةاإل
بد من تحميل  فرضيات الدراسة ال وتحميل سنويًا، ولتحقيق إمكانية دراسة الشركة تتكبدىا

وتحديد العناصر التي ليا تأثير واضح في الحد من خسائر  ،قمة لمدراسةمكونات المتغيرات المست
كان ال بد من احتساب نسبة كل حساب من الحسابات المكونة  ،المتغير التابع االشركة باعتبارى

والتي سيتم تحميميا ضمن دراسة الفرضيات  ،لتحديد الحسابات األكثر تأثيراً  ؛لممتغيرات المستقمة
 صر وفق التالي:االعن هدارة الشركة لمتحكم في ىذإية مكانإالحقًا مع 
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 اإليرادات التشغيمية: 4.8.1
 ؛يرادات التشغيمية لتحديد العناصر األكثر أىميةتم تحميل نسبة كل حساب إلى إجمالي اإلالتشغيمية من خمسة حسابات رئيسة يرادات تتكون اإل

 (.4.9الجدول )ليتم تناوليا في دراسة الفرضيات وفق 
 إجمالي اإليرادات التشغيمية إلى(: نسبة حسابات اإليرادات التشغيمية 4.9جدول )

مبيعات الطاقة  السنة والنسبة / الحساب
 الكيربائية

رسم ثابت عمى 
 الفواتير

رسوم اشتراكات 
 جديدة

رسوم اشتراكات 
 مؤقتة

رسوم فروق 
 استيالك

الي اإليرادات اجم
 التشغيمية

2011 
 558,054,765 2,138,515 573,329 6,070,703 20,809,266 528,462,952 قيمة ال
 100% 0.38% 0.10% 1.09% 3.73% 94.70% نسبة ال

2012 
 549,341,574 2,250,603 324,200 6,230,900 21,950,603 518,585,269 القيمة
 100% 0.41% 0.06% 1.13% 4.00% 94.40% النسبة 

2013 
 563,177,462 1,162,788 212,410 6,268,964 23,829,493 531,703,807 القيمة
 100% 0.21% 0.04% 1.11% 4.23% 94.41% النسبة 

2014 
 501,835,113 3,002,986 43,070 4,221,210 24,342,513 470,225,334 القيمة
 100% 0.60% 0.01% 0.84% 4.85% 93.70% النسبة 

2015 
 529,202,176 3,045,644 60,470 3,243,309 24,267,267 498,585,486 القيمة
 100% 0.58% 0.01% 0.61% 4.59% 94.21% النسبة 

متوسط فترة 
 الدراسة

 540,322,218 2,320,107 242,696 5,207,017 23,039,828 509,512,570 القيمة
 100% 0.43% 0.04% 0.96% 4.26% 94.30% النسبة 

 (.4.2المساىمة رقم ) ىامش طريقة ( السابقة مصدرىا بيان األرباح والخسائر وفق4.9* جميع القيم الواردة في الجدول )
يتضح من خبلل الجدول السابق وحسب متوسط فترة الدراسة أن حساب مبيعات الطاقة الكيربائية المكون األساسي لئليرادات التشغيمية بنسبة 

 يرادات التشغيمية.% من إجمالي اإل5.7وتشكل باقي الحسابات األربعة األخرى  ،94.3%
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 التكاليف المتغيرة: 4.8.2
ليتم تناوليا في  ؛تم تحميل نسبة كل حساب إلى إجمالي التكاليف المتغيرة لتحديد العناصر األكثر أىمية ْينالتكاليف المتغيرة من حسابين رئيس 

 (.4.10)الجدول دراسة الفرضيات وفق 
 إجمالي التكاليف المتغيرة إلى(: نسبة حسابات التكاليف المتغيرة 4.10جدول )

 جمالي التكاليف المتغيرةإ تكمفة الفاقد/ الطاقة الكيربائية التي لم يصدر بيا فواتير تكمفة الطاقة الكيربائية المباعة السنة والنسبة / الحساب

 635,686,815 201,232,560 434,454,255 القيمة 2011
 %100 31.66% 68.34% النسبة

 623,190,678 186,945,877 436,244,801 القيمة 2012
 %100 30.00% 70.00% النسبة

 560,397,290 195,699,399 364,697,891 القيمة 2013
 %100 34.92% 65.08% النسبة

 483,931,426 127,853,755 356,077,671 القيمة 2014
 %100 26.42% 73.58% النسبة

 532,857,532 126,655,130 406,202,402 القيمة 2015
 %100 23.77% 76.23% النسبة

متوسط فترة 
 الدراسة

 567,212,748 167,677,344 399,535,404 القيمة
 %100 29.56% 70.44% النسبة

 (.4.2المساىمة رقم ) ىامش طريقة والخسائر وفق( السابقة مصدرىا بيان األرباح 4.9* جميع القيم الواردة في الجدول )
% من قيمة التكاليف  70.44يتضح من خبلل الجدول السابق وحسب متوسط فترة الدراسة أن حساب تكمفة الطاقة الكيربائية المباعة يشكل

 %.29.56بينما يشكل حساب تكمفة الفاقد ما نسبتو  ،المتغيرة
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 التكاليف الثابتة: 4.8.3
ليتم تناوليا  ؛م تحميل نسبة كل حساب إلى إجمالي التكاليف الثابتة لتحديد العناصر األكثر أىميةتف الثابتة من ستة حسابات رئيسة التكاليتتكون 

 (.4.11الجدول )وفق في دراسة الفرضيات 
 إجمالي التكاليف الثابتة إلى(: نسبة حسابات التكاليف الثابتة 4.11جدول )

استيالك شبكة  ابالسنة والنسبة / الحس
مصاريف إدارية  تكمفة الموظفين الكيرباء

 وعمومية
إعفاء غرامة 
 التأخير 

خسائر جراء الحرب الخيرة 
  2014عمى قطاع غزة

مصاريف تشغيمية أخرى 
 صيانة وتأىيل الشبكة -

جمالي التكاليف إ
 الثابتة

2011 
 72,756,093 3,394,787 0 0 7,432,429 42,333,465 19,595,412 القيمة
 100% 4.67% 0.00% 0.00% 10.22% 58.19% 26.93% النسبة

2012 
 73,798,268 3,390,724 0 0 11,104,374 41,891,470 17,411,700 القيمة
 100% 4.59% 0.00% 0.00% 15.05% 56.76% 23.59% النسبة

2013 
 65,357,797 2,810,622 0 0 11,149,347 40,244,409 11,153,419 القيمة
 100% 4.30% 0.00% 0.00% 17.06% 61.58% 17.07% النسبة

2014 
 105,296,569 3,299,263 35,188,472 0 13,817,428 40,490,490 12,500,915 القيمة
 100% 3.13% 33.42% 0.00% 13.12% 38.45% 11.87% النسبة

2015 
 94,050,565 5,396,480 0 16,882,367 14,590,712 44,028,185 13,152,821 القيمة
 100% 5.74% 0.00% 17.95% 15.51% 46.81% 13.98% النسبة

متوسط فترة 
 الدراسة

 82,251,858 3,658,375 7,037,694 3,376,473 11,618,858 41,797,604 14,762,853 القيمة
 100% 4.45% 8.56% 4.11% 14.13% 50.82% 17.95% النسبة

 (.4.2المساىمة رقم ) ىامش طريقة ( السابقة مصدرىا بيان األرباح والخسائر وفق4.9الجدول )* جميع القيم الواردة في 
بينما يشكل  ،% من قيمة التكاليف الثابتة50.82من خبلل الجدول السابق وحسب متوسط فترة الدراسة أن حساب تكمفة الموظفين يشكل  

%، وباقي الحسابات الثبلثة 14.13كل حساب المصاريف اإلدارية والعمومية ما نسبتو %، وكذلك يش17.95حساب استيبلك شبكة الكيرباء ما نسبتو 
 %.17.1األخرى تشكل ما نسبتو 
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ومن خالل تحميل الحسابات المكونة لعناصر تحميل التعادل و تحديد نسبة كل حساب من 
 لتمك العناصر يمكن تمخيص التالي:  المكونةالحسابات 

إن حساب مبيعات الطاقة الكيربائية يعتبر العنصر األساسي لئليرادات التشغيمية والذي  -1
%، ولكن زيادة كمية المبيعات من الطاقة ال يمكن إلدارة الشركة أن 94.3يشكل ما بسبتو 

وال يمكن زيادة الكميات المباعة من  ،وأن ىذا القرار يخضع لعوامل سياسية ،تتحكم بو
% 70مصادر الطاقة بإرادة الشركة، ويجدر اإلشارة إلى أن نسبة الكميات المباعة تعادل 

% من الطاقة 30وبالتالي تكون ىناك كمية مفقودة ال تباع وتشكل  ،من الكميات المشتراة
من التكاليف  اً ميم اً المشتراة وىي عبارة عن كمية الفاقد من الكيرباء والتي تعتبر جزء

وبالتالي فإن معالجة ىذه الطاقة يعد بمثابة زيادة غير مباشرة في الكميات المباعة  ،المتغيرة
وبالتالي يعتبر زيادة في  ،مع الحفاظ عمى قيمة التكمفة باعتبار أنو تم تحميميا مسبقاً 

 اإليرادات وتخفيض لخسائر الشركة.
و الذي  حساب الرئيس لمتكاليف المتغيرةة المباعة اليعتبر حساب تكمفة الطاقة الكيربائي -2

تغيير تكمفة الوحدة المباعة ال  نّ أو  % من قيمة التكاليف المتغيرة،70.44يشكل ما نسبتو 
عد بمثابة عقد اتفاق ما بين سمطة الطاقة توأن ىذه التكمفة  ،يخضع إلرادة الشركة

 مزودة ليا.والشركات ال (المشتري المباشرة لمطاقة)الفمسطينية 
 ،%29.56إن حساب تكمفة الفاقد يعتبر الحساب الثاني المكون لمتكاليف المتغيرة بنسبة  -3

ىذه التكمفة عبارة عن كمية من الطاقة المشتراة التي لم يصدر بيا فواتير نتيجة الفاقد  وأنّ 
 الفاقد) تعديات المواطنين عمى شبكة الكيرباءالفني في الشبكة )الفاقد األبيض(، أو 

ويمكن لمشركة  ،وتحصيميا كإيراد مبيعات ،األسود(، كما يمكن معالجة جزء من ىذه التكمفة
 إيجاد وابتكار طرق لمعالجتيا.

ما نسبتو  تبمغ قيمة حساب تكمفة الموظفين ما يزيد عن نصف قيمة التكاليف الثابتة -4
صرفيا وتعتبر تكمفة الموظفين عبارة عن تكاليف ال يتم تقييم مدى جدوى  ،50.82%

، مع عدم فييا باعتبار أن الشركة تخضع لقوانين تحد من تصرف إدارة الشركة لمتحكم
 استخدام الشركة لبعض القوانين التي تمكنيا من محاسبة موظفييا.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامسالفصل 
 دراسة واختبار فرضيات الدراسة  
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 الفصل الخامس
 دراسة واختبار فرضيات الدراسة 

 المقدمة 5.1
وفق الحسابات السابقة التي تم دراستيا في الفصل السابق والوزن النسبي لكل منيا تم تحميل 

، ويجدر الحسابات الرئيسة لعناصر تحميل التعادل ىاالحسابات التي تمت اإلشارة إلييا باعتبار 
 .المدرجة في الدراسة بالشيكل اإلسرائيمياإلشارة إلى أن جميع المبالغ 

عمى المتغير لمتأثير مة ير في أحد المتغيرات المستقيلتغامكانية ا وجود الفرضيات ختبروت
 التابع مع تثبيت المتغيرات المستقمة األخرى.

خسائر شركة توزيع  لمحد منعدم امكانية إدارة عناصر تحميل التعادل   :الصفرية الفرضية
 .غزة كيرباء محافظات

لمحد من خسائر شركة توزيع كيرباء امكانية إدارة عناصر تحميل التعادل   :البديمة الفرضية
 محافظات غزة

 األولى: الفرعية اختبار الفرضية 5.2

 كيرباء توزيع شركة خسائر من لمحد الثابتة التكاليف تقميل امكانية عدم الفرضية الصفرية:
 .غزة محافظات
 محافظات كيرباء توزيع شركة خسائر من لمحد الثابتة التكاليف تقميل امكانية :البديمةالفرضية 

 .غزة
 ومتابعة الديون، ىذه الفرضية تم اقتراح احتساب رواتب موظفي قسم التحصيل ولختبار

 * وفقًا لآلتي: ومراقبة الستيالك التفتيشقسم و 
حضار القراءة وتوزيع شيكل لكل اشتراك مقابل تكمفة إ 1يستحق موظف التحصيل  قيمة  (1

 .الفواتير
 % من قيمة المبمغ المحصل مقابل عممو.3يستحق موظف التحصيل ما نسبتو  (2
% من قيمة 16شيكل، وما نسبتو  1,666يستحق موظف قسم التفتيش راتبًا ثابتُا بقيمة  (3

 .القضية المضبوطة والمسجمة عمى حسابات المشتركين بعد حميا

 
 (.1* تم استنباط بنود اقتراح احتساب رواتب الموظفين وفق لممقابالت المرفقة في الممحق )

 # جميع البيانات المشار إلييا بعالمة المربع في ىذا الفصل مصدرىا شركة توزيع كيرباء محافظات غزة.
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 ولتطبيق ىذا القتراح تم اتباع الخطوات التالية:
 (.5.1التحصيل والتفتيش الفعمية وفق الجدول) تحديد عدد وتكمفة موظفي قسمي (1

 دراسة مقترح رواتب موظفي قسم التحصيل ومتابعة الديون كما يمي: (2

 (.5.2تحديد تكمفة قراءة العدادات حسب المقترح وفق الجدول ) -

 (.5.3تحديد تكمفة تحصيل الفواتير حسب المقترح وفق الجدول ) -

ي التكمفة الفعمية لتحديد نسبة التخفيض في مقارنة اجمالي التكمفة المقترحة مع اجمال -
 (.5.4تكمفة موظفي قسم التحصيل وفق الجدول )

 دراسة مقترح رواتب موظفي قسم التفتيش ومراقبة االستيبلك كما يمي: (3

 (.5.5تحديد تكمفة رواتب موظفي قسم التفتيش حسب المقترح وفق الجدول ) -

في التخفيض كمفة الفعمية لتحديد نسبة مقارنة اجمالي التكمفة المقترحة مع اجمالي الت -
 (.5.6تكمفة موظفي قسم التفتيش وفق الجدول )

مقارنة اجمالي تكمفة قسمي التحصيل والتفتيش المقترحة مع اجمالي التكمفة الفعمية ليما  (4
 (.5.7وفق الجدول )التخفيض لتحديد نسبة 

عاة التغير في نتيجة اعداد بيان األرباح والخسائر وفق طريقة ىامش المساىمة مع مرا (5
 (.5.1دراسة الفرضية الفرعية األولى وفق البيان )

 (.5.8مقارنة خسائر الشركة قبل وبعد دراسة الفرضية لتحديد نسبة التغير وفق الجدول ) (6
 

وبالتالي سيتم  ،% من التكاليف الثابتة50تشكل تكمفة الموظفين في الشركة أكبر من 
( تكمفة إجمالي 5.1لتقميل التكاليف الثابتة كاختبار لمفرضية األولى، ويظير الجدول ) ؛تحميميا

 التحصيل والتفتيش المذين سيجري تحميل رواتبيم.  يْ موظفي الشركة وموظفي قسمَ 
 التحصيل والتفتيش الفعمية. يْ (: تكمفة إجمالي موظفي الشركة وموظفي قسمَ 5.1جدول )

 السنة

 #قسم التحصيل ومتابعة الديون موظفو #قسم التفتيش موظفو #ةإجمالي موظفي الشرك

 العدد قيمة الرواتب  العدد
قيمة 
 الرواتب

نسبة رواتب 
 القسم لمشركة

 العدد
قيمة 
 الرواتب

نسبة رواتب 
 القسم لمشركة

2011 957 39,715,176 75 2,081,871 5.24% 168 6,584,158 16.58% 

2012 966 40,099,349 80 2,533,930 6.32% 168 6,768,819 16.88% 

2013 944 39,090,333 77 2,561,210 6.55% 170 6,662,246 17.04% 

2014 1,023 39,905,169 80 2,580,385 6.47% 177 6,796,619 17.03% 

2015 1,032 43,583,998 79 2,756,925 6.33% 175 6,769,553 15.53% 

متوسط فترة 
 الدراسة

984 40,478,805 78 2,502,864 6.18% 172 6,716,279 16.59% 
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وىذه  ،يرادات الشركة% من إ7إن تكمفة الموظفين العاممين في الشركة تشكل ما نسبتو 
عادة احتساب الرواتب لموظفي قسم التحصيل رة، ولذلك سنتناول تحميل لمقترح إالنسبة تعد كبي
باعتبارىم من أكبر أقسام الشركة من حيث  ،ش ومراقبة االستيبلكوقسم التفتي ،ومتابعة الديون

جمالي قيمة % من إ23جمالي عدد الموظفين، و% من إ25عدد الموظفين وأن نسبتيم تعادل 
لبلرتقاء بمستوى  ؛مكانية تقييم الميام الموكمة إلييم مع تعزيز مبدأ الثواب والعقابمع إالرواتب 

ن أد ولكنو سيؤدي ببل  ،ى ىذا النظام إلى زيادة إجمالي قيمة الرواتبالجودة في العمل، حتى وا 
 وبالتالي تعمل عمى تخفيض قيمة الخسائر. ،شك لزيادة التحصيل النقدي وزيادة كمية المبيعات

 

 رواتب موظفي قسم التحصيل ومتابعة الديون:أوًل: 
عدد القراءات  لتحديد التخفيض المتوقع في رواتب الموظفين وفق مقترح الدراسة نعرض

حضار القراءة وتوزيع الفاتورة والمبالغ التي تم تحصيميا إ لمشتركي نظام الفاتورة والتي يتطمب
 (.5.3( و )5.2وفق الجداول ) اً مالي اً ويستحق الموظف عمييا عائد ،ميدانياً 

 (: عدد القراءات السنوية وتكمفة الرواتب المتوقعة لفترة الدراسة5.2جدول )

 

 

 المتوقعة لفترة الدراسة(: التحصيالت الميدانية السنوية وتكمفة الرواتب 5.3جدول )

 السنة 
 المبمغ المحصل
 )شيكل( #

حصة الموظفين من 
 المبمغ المحصل

 تحصيل الفواتير كمفةت
 2 حسب المقترح

2011 61,202,801 

3% 

1,836,084 

2012 77,171,844 2,315,155 

2013 71,386,843 2,141,605 

2014 43,890,026 1,316,701 

2015 59,646,716 1,789,401 

 تكمفة الوحدة # القراءاتعدد  السنة 
 قراءة العدادات تكمفة

 1 حسب المقترح

2011 2,084,567 

1 

2,084,567 

2012 2,206,917 2,206,917 

2013 2,405,009 2,405,009 

2014 2,466,222 2,466,222 

2015 2,451,907 2,451,907 
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وبالجمع بين تكمفة أعمال موظفي قسم التحصيل ومتابعة الديون إلحضار القراءات 
وتوزيع الفواتير والتحصيبلت النقدية الميدانية ومقارنتيا مع التكمفة الفعمية يظير أن باستطاعة 

 (.5.4% وفق الجدول )46 -% 32الشركة توفير تكمفة الموظفين بنسبة تتراوح بين 
 مقارنة التكمفة الفعمية مع التكمفة المتوقعة لرواتب موظفي قسم (: 5.4جدول )

 التحصيل ومتابعة الديون

السنة / الميام 
 الموكمة

تكمفة قراءة 
 العدادات

تكمفة تحصيل 
 الفواتير

إجمالي التكمفة 
  حسب المقترح

 التكمفة الفعمية
# 

الفرق بين 
 المقترح والفعمي

نسبة 
 التخفيض

2011 2,084,567 1,836,084 3,920,651 6,584,158 2,663,507 40% 

2012 2,206,917 2,315,155 4,522,072 6,768,819 2,246,747 33% 

2013 2,405,009 2,141,605 4,546,614 6,662,246 2,115,632 32% 

2014 2,466,222 1,316,701 3,782,923 6,796,619 3,013,696 44% 

2015 2,451,907 1,789,401 4,241,308 6,769,553 2,528,245 37% 

متوسط فترة 
 الدراسة

2,322,924 1,879,789 4,202,714 6,716,279 2,513,565 37% 

 
 رواتب موظفي قسم التفتيش ومراقبة الستيالك:ثانيًا: 

نعرض قيمة  المقترحاتلتحديد التخفيض المتوقع في رواتب موظفي قسم التفتيش وفق 
والتي يستحق  ،االستيبلكات غير المسجمة ضمن فواتير المشتركين) السرقات المضبوطة(

 ،شيكل1,666بقيمة  ثابتذكر، وىي راتب حسب المعايير سابقة ال اً مالي اً الموظف عمييا عائد
 (.5.5% من القيمة المعالجة وفق الجدول )16باإلضافة لما نسبتو 

 حسب المقترح(: إجمالي رواتب قسم التفتيش 5.5جدول )

 لسنة ا

عدد 
 الموظفين

# 

الراتب 
 الثابت
 لمموظف

جمالي الرواتب إ
 ة سنوياً ثابتال

القيمة 
المضبوطة 
 # والمسجمة

حصة الموظفين 
من القيمة 
 المضبوطة

قيمة الرواتب 
 حسب النسبة

التكمفة حسب 
 3المقترح 

2011 75 

1,000 

900,000 5,359,016 

10% 

535,902 1,435,902 

2012 80 960,000 8,435,197 843,520 1,803,520 

2013 77 924,000 6,868,776 686,878 1,610,878 

2014 80 960,000 8,643,361 864,336 1,824,336 

2015 79 948,000 9,986,465 998,647 1,946,647 
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وبعد احتساب التكمفة حسب المقترح، يمكن مقارنتيا مع التكمفة الفعمية لمعرفة نسبة 
 (.5.6التخفيض في تكمفة موظفي قسم التفتيش كما يظير في  الجدول )

 مقارنة تكمفة موظفي قسم التفتيش الفعمية والمتوقعة(: 5.6جدول )

 السنة 
إجمالي التكمفة 
 حسب المقترح

 # التكمفة الفعمية
 (5.1جدول )

الفرق بين 
 المقترح والفعمي

 نسبة التخفيض

2011 1,435,902 2,081,871 645,969 31% 

2012 1,803,520 2,533,930 730,410 29% 

2013 1,610,878 2,561,210 950,332 37% 

2014 1,824,336 2,580,385 756,049 29% 

2015 1,946,647 2,756,925 810,279 29% 

 %31 778,608 2,502,864 1,724,256 متوسط فترة الدراسة

 

% من قيمة 31يظير من السابق أنو يمكن تخفيض تكمفة موظفي قسم التفتيش بنسبة 
 التكمفة الفعمية لرواتب موظفي القسم.

 يْ نقوم بالجمع بين رواتب موظفي قسمَ  الفرعية األولى مكانية اختبار الفرضيةولتحقيق إ
 (.5.7التحصيل والتفتيش ومقارنة التكمفة الفعمية والمتوقعة وفق الجدول )

 
 التحصيل والتفتيش الفعمية والمتوقعة يْ (: مقارنة تكمفة موظفي قسمَ 5.7جدول )

 السنة

التكمفة الفعمية 
التحصيل لقسمي 

 والتفتيش

التكمفة حسب المقترح 
لقسمي التحصيل 

 والتفتيش

الفرق بين 
 المقترح والفعمي

نسبة 
 التخفيض

2011 8,666,029 5,356,553 3,309,476 38% 

2012 9,302,749 6,325,592 2,977,157 32% 

2013 9,223,456 6,157,492 3,065,964 33% 

2014 9,377,004 5,607,259 3,769,745 40% 

2015 9,526,478 6,187,955 3,338,523 35% 

 %36 3,292,173 5,926,970 9,219,143 متوسط فترة الدراسة
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يظير لنا من خبلل الجمع بين رواتب موظفي قسمي التحصيل والتفتيش أنو بإمكان 
% من التكمفة الفعمية، ولكن تواجو الشركة 36الشركة تخفيض قيمة تكمفة الموظفين بنسبة 

لتقييم موظفييا حسب أعماليم المختمفة وخصوصًا الموظفين يجاد سبل القدرة عمى إمشكمة 
تبار أن نسبة التخفيض الممكن تحقيقيا إلجمالي قيمة تكمفة الموظفين المكتبيين ولذلك سيتم اع

 عمييم %.عمى أساس أن عدد الموظفين الميدانيين الذين يمكن تطبيق المقترحات السابقة18
وبالتالي عند التعميم يمكن  ) ليم صفة الموظفين قيد الدراسة (يزيد عن نصف موظفي الشركة

ة تعادل نصف نسبة التخفيض لموظفي قسمي التحصيل القول بأن نسبة التخفيض لمشرك
 والتفتيش.
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 الثابتة التكاليف تقميل إمكانية: األولى الفرضية وفقوفق طريقة ىامش المساىمة  الدخل قائمة في التغير بيان(: 5.1بيان )

 %(18)تخفيض تكمفة الموظفين بنسبة  
 )المبالغ المدرجة بالشيكل اإلسرائيمي( 

 
 

 

بيان األرباح والخسائر حسب الفرضية           
  األولىالفرعية 

 2011 المرجع
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

  
 

          
 إجمالي مبيعات الطاقة الكيربائية والرسوم 

 
(4.2بيان )  558,054,765  

 
549,341,574  

 
563,177,462  

 
501,835,113  

 
529,202,176  

 

 إجمالي التكاليف المتغيرة
 

(4.2بيان )  (635,686,815)  
 

(623,190,678)  
 

(560,397,290)  
 

(483,931,426)  
 

(532,857,532)  
 

 ىامش الربح / المساىمة
 

--- (77,632,050)  
 

(73,849,104)  
 

2,780,172  
 

17,903,687  
 

(3,655,356)  
 

 التكاليف الثابتة
 

 
          

 تكمفة الموظفين
 

* (34,713,441)  
 

(34,351,005)  
 

(33,000,415)  
 

(33,202,202)  
 

(36,103,112)  
 

 التكاليف الثابتة األخرى
 

(4.2بيان )  (30,422,628)  
 

(31,906,798)  
 

(25,113,388)  
 

(64,806,078)  
 

(50,022,380)  
 

 إجمالي التكاليف الثابتة
 

--- (65,136,069)  
 

(66,257,804)  
 

(58,113,803)  
 

(98,008,281)  
 

(86,125,492)  
 

 صافي الربح / الخسارة لؤلعمال التشغيمية
 

--- (142,768,120)  
 

(140,106,907)  
 

(55,333,631)  
 

(80,104,593)  
 

(89,780,848)  
 

 إجمالي اإليرادات األخرى
 

(4.2بيان )  14,896,368  
 

16,193,969  
 

33,840,741  
 

28,600,855  
 

22,339,995  
 

  (67,440,852)    (51,503,739)    (21,492,890)    (123,912,938)    (127,871,752) ---   صافي ربح / خسارة السنة
 

                         

.%(18 -1) ×( 4.2( = تكمفة الموظفين بيان )5.1بيان ) وفق مقترحات الفرضية الفرعية األولى * تكمفة الموظفين
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 ،يمكن من خبلل مقارنة الخسارة قبل التعديل في تكمفة الموظفين والخسارة بعد التعديل
 (.5.8تحديد أثر المعالجة وفق الجدول )

 الفرضية األولى مقترحات (: مقارنة خسائر الشركة الفعمية مع الخسائر بعد دراسة5.8جدول )

 السنة
 الخسارة قبل التعديل

 (4.2بيان )

 الخسارة بعد التعديل
 (5.1بيان )

التخفيض في 
 الخسائر

نسبة 
 التخفيض

2011 (135,491,776)  (127,871,752)  (7,620,024)  5.6% 

2012 (131,453,402)  (123,912,938)  (7,540,465)  5.7% 

2013 (28,736,884)  (21,492,890)  (7,243,994)  25.2% 

2014 (58,792,027)  (51,503,739)  (7,288,288)  12.4% 

2015 (75,365,926)  (67,440,852)  (7,925,073)  10.5% 

متوسط فترة 
 الدراسة

(85,968,003)  (78,444,434)  (7,523,569)  8.8% 

 

 األولى الفرعية نتيجة اختبار الفرضية
يمثمون وباعتبار أن موظفي قسمي التحصيل والتفتيش  ،وبعد عرض النتائج السابقة

ما يقرب نصف موظفي الشرمة لتشابو ويمكن تعميميا عمى  ،من موظفي الشركة جزءًا كبيراً 
، يظير لنا أن الشركة تستطيع تخفيض التكاليف الثابتة الخصائص مع اختبلف مكان العمل

واب والعقاب والعمل عمى تحفيز تباع مبدأ الثاوذلك ب ،% من تكمفة الموظفين18بنسبة 
 حسبوتعيين العجز في الكادر البشري  ،الموظفين الحاليين بزيادة قيمة المكافآت التشجيعية

ض إجمالي الخسائر خفّ بأن نجاز المحقق وكان تأثير التغيير في تكمفة الموظفين الجزاء وفق اإل
 امكانيةبوجود ونقبل بالفرضية البديمة  ،%، وىذا يعني أننا نرفض الفرضية الصفرية8,8بنسبة 
 خسائر شركة توزيع كيرباء محافظات غزة. لمحد منالتكاليف الثابتة لتقميل 
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  الثانية:  الفرعية اختبار الفرضية 5.3
 كيرباء توزيع شركة خسائر من لمحد المتغيرة التكاليف تقميل امكانية عدم الفرضية الصفرية:

 .غزة محافظات
 محافظات كيرباء توزيع شركة خسائر من لمحد المتغيرة التكاليف تقميل امكانية :البديمةالفرضية 

 .غزة
إن التكاليف المتغيرة تتمثل في تكمفة الطاقة الكيربائية المشتراة والمقسمة وفق القوائم 

وتكمفة كمية الطاقة المفقودة التي لم  ،المالية سابقة الذكر إلى تكاليف الطاقة الكيربائية المباعة
 (4.2، بيان 47)انظر صفحة وتم تحميميا عمى الكمية المباعة. ،يصدر بيا فواتير

مكانية تخفيضيا لتقميل خسائر الشركة يتطمب  ؛ولمعمل عمى تحميل التكاليف المتغيرة وا 
يث تعتبر ىذه التكاليف عبارة ح ،أن يكون لمشركة قرارًا أو تأثيرًا في قيمة التكمفة لموحدة المشتراة

 عن اتفاقيات سياسية تقوم بيا سمطة الطاقة الفمسطينية وتمتزم بيا الشركة.
ولكن  ،شارة إلى أن معالجة الفاقد ال يغير من إجمالي التكاليف المتغيرةلكن يجدر اإل

 يتم نقل القيمة المعالجة من حساب تكمفة الفاقد إلى حساب تكمفة الطاقة الكيربائية المباعة.
 

 الثانية الفرعية نتيجة اختبار الفرضية
المتغيرة وأنو ليس ليا أي وبناًء عمى ما سبق فإن الشركة ال تستطيع تخفيض التكاليف 

بالفرضية الصفرية بعدم إمكانية تقميل أو صبلحيات لتعديميا، وىذا يعني أننا نقبل  سمطة
 خسائر شركة توزيع كيرباء محافظات غزة.لمحد من التكاليف المتغيرة 
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 الثالثة: الفرعية اختبار الفرضية 5.4

 خسائر من لمحد المباعة الكيربائية الطاقة كمية زيادة امكانية عدم - الفرضية الصفرية:
 .غزة محافظات كيرباء توزيع شركة

 توزيع شركة خسائر من لمحدزيادة كمية الطاقة الكيربائية المباعة  امكانية :البديمةالفرضية 
 .غزة محافظات كيرباء

 

تعتبر كمية الطاقة الكيربائية المباعة ىي الكمية المشتراة والتي تم تسجيميا في حسابات 
باإلضافة لمكمية التي تم معالجتيا من كمية الفاقد من الطاقة  ،صدار فواتير بياا  المشتركين و 

 المشتراة.
ة من شركات التوليد إن زيادة كمية الطاقة الكيربائية المباعة من مصادر الطاق

ومحطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة تخضع لؤلوضاع والقرارات السياسية المصرية و اإلسرائيمية 
ركة ال تستطيع أن تقوم بطمب زيادة الطاقة، وأنيا تقوم بتوزيع واالستقرار السياسي، وأن الش

 الطاقة الكيربائية المستممة من مصادرىا إلى أماكن توزيعيا.
يمكن لمشركة زيادة الطاقة الكيربائية المباعة عن طريق معالجة الجزء الفاقد من الطاقة 

 (.5.9والذي يشكل نسبة كبيرة منيا وفق الجدول ) ،الكيربائية المشتراة
 (: قيمة الفاقد من الطاقة الكيربائية المشتراة5.9جدول )

 السنة

 الطاقة الكيربائية المشتراة
 (4.2جدول )

 (4.3جدول )  - الفاقد
 نسبة الفاقد

 القيمة الكمية  القيمة الكمية 

2011 1,762,879 670,860,024 528,863 201,232,560 30% 

2012 1,641,604 623,190,678 492,481 186,945,877 30% 

2013 1,729,863 652,388,487 518,959 195,699,399 30% 

2014 1,384,814 511,468,600 346,206 127,853,755 25% 

2015 1,433,826 532,857,532 340,331 126,655,130 24% 

متوسط فترة 
 الدراسة

1,590,597 598,153,064 445,368 167,677,344 28.03% 
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ويسمى  ،شارة ىنا إلى أن الفاقد ينقسم إلى فاقد في خطوط شبكة الكيرباءجدر اإلوت
 ،المواطنين دون عمم الشركة أو ترخيصكو ستيميبالفاقد األبيض أو الفاقد الفني، والفاقد الذي 

الفاقد بى محسابات المشتركين ويسمسجمة عمى الغير عبارة عن السرقات واالستيبلكات وىو 
 وبالتالي تقميل خسائر الشركة. ،لزيادة المبيعات ؛األسود والذي سيتم تحميمو والعمل عمى معالجتو

 

 * حتساب وفقًا لآلتي:الىذه الفرضية تم اقتراح  ولختبار
% من قيمة 16شيكل، وما نسبتو  1,666يستحق موظف قسم التفتيش راتبًا ثابتُا بقيمة  (1

 لقضية المضبوطة والمسجمة عمى حسابات المشتركين بعد حميا.ا

 %.16قيمة المعالجة لفرق التفتيش الجديدة تزيد عن الفرق القديمة بنسبة  (2

 % من اجمالي قيمة الفاقد الكمي.13بيض ما نسبتو يشكل الفاقد األ (3

 يتم مراعاة االقتراحات المطروحة لدراسة الفرضية الفرعية األولى. (4
 

 ىذا القتراح تم اتباع الخطوات التالية:ولتطبيق 
 (.5.16وفق الجدول)قيمة الفاقد إلى فاقد أبيض وفاقد أسود  توزيع (1

 وفق التالي: دراسة معالجة الفاقد باستخدام الكادر البشري (2

بيان الوضع الحالي الفعمي ألقسام التفتيش وعدد الفرق المتوفرة ومعالجة الفاقد السنوية  -
 (.5.11وفق الجدول ) الواحدة لمشركة ولمفرقة

تحديد التكمفة الفعمية لموظفي قسم التفتيش ومراقبة االستيبلك وتكمفة السيارات المستأجرة  -
 (.5.12الجدول )البلزمة لمتنقل وفق 

تحديد عدد المشتركين لدى الشركة والعينة المطموب زيارتيا وعدد الفرق المطموبة لتنفيذ  -
 (.5.13المقترح وفق الجدول )

 (.5.14تحديد عدد الفرق القديمة والجديدة وقيمة المعالجة لكل منيما وفق الجدول ) -

 (.5.15116توقع التكمفة االضافية لمفرق الجديدة وايجار السيارات المطموب وفق الجداول ) -

 (.5.17الجمع بين تكمفة الموظفين الجدد والقدامى وفق الجدول ) -

تقدير عدد االشتراكات بدون عداد وتوقعات لمعائد بجيا دراسة معالجة الفاقد باستخدام التكنولو  (3
 (.5.18والتكمفة وفق الجدول )

 (.5.19( وفق الجدول )2و 1مقارنة العائد الفعمي والمتوقع لممعالجة وبالجمع لمبندين ) (4

 (.5.19( وفق الجدول )2و 1مقارنة التكمفة الفعمية والمتوقعة لممعالجة وبالجمع لمبندين ) (5
 

 (.1قتراح وفق لممقابالت المرفقة في الممحق )ال* تم استنباط بنود 
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 (.5.21بيان التغيرات في حسابات األرباح والخسائر وفق المقترح وفق الجدول ) (6

اعداد بيان األرباح والخسائر وفق طريقة ىامش المساىمة مع مراعاة التغير في نتيجة  (7
 (.5.2دراسة الفرضية الفرعية الثالثة وفق البيان )

 (.5.22مقارنة خسائر الشركة قبل وبعد دراسة الفرضية لتحديد نسبة التغير وفق الجدول ) (8

 
 

والبند الثالث  وحسب المقاببلت التي أجريت مع العديد من ذوي االختصاص في الشركة
يتم فصل الفاقد األبيض عن الفاقد األسود باعتبار أن  من مقترح دراسة الفرضية الفرعية الثالثة

 (.5.16وفق الجدول )  ،%  من إجمالي الفاقد13نسبة الفاقد األبيض
 

 (: تقسيم الفاقد إلى فاقد أبيض وفاقد أسود5.10جدول )

 السنة
 الفاقد األسود الفاقد األبيض (4.3جدول ) - إجمالي الفاقد

 القيمة الكمية  القيمة الكمية  القيمة الكمية 

2011 528,863 201,232,560 68,752 26,160,233 460,111 175,072,327 
2012 492,481 186,945,877 64,023 24,302,964 428,459 162,642,913 
2013 518,959 195,699,399 67,465 25,440,922 451,494 170,258,477 
2014 346,206 127,853,755 45,007 16,620,988 301,199 111,232,767 
2015 340,331 126,655,130 44,243 16,465,167 296,088 110,189,963 

ترة متوسط ف
 145,879,290 387,470 21,798,055 57,898 167,677,344 445,368 الدراسة

يتطمب عرض البيانات الحالية والتي من خبلليا  األسود ولدراسة كيفية معالجة الفاقد
ن الوضع الحالي لممعالجة حسب الكادر مة العمل في الشركة، حيث إيمكن تطوير منظو 

 (.5.12)( و 5.11ظير في الجداول )يالبشري كما 
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 (: الكادر البشري وقيمة المعالجة الفعمية ألقسام التفتيش5.11جدول )

 السنة

عدد 
الفرق 
 # الفنية

قدرة العمل 
 -لمفرقة يوميًا 
 # زيارة اشتراك

عدد أيام 
العمل في 

 # السنة

عدد الشتراكات 
التي تم زيارتيا 

 * في السنة

قيمة 
المعالجة في 

 # السنة

قيمة معالجة 
 سنوياً الفرقة 

2011 17 

15 300 

76,500 5,359,016 315,236 

2012 17 76,500 8,435,197 496,188 

2013 17 76,500 6,868,776 404,046 

2014 21 94,500 8,643,361 411,589 

2015 20 90,000 9,986,465 499,323 

متوسط فترة 
 الدراسة

18 15   300 82,800 7,858,563 425,276 

 عدد أيام العمل ×القدرة اليومية لمفرقة  ×= عدد الفرق  الشتراكات التي تم زيارتيا في السنةعدد * 
 

 (: التكمفة الفعمية لمكادر البشري والحتياجات الموجستية ألقسام التفتيش5.12جدول )

 السنة

جمالي تكمفة إ
  الموظفين الفعمي

 #(5.1جدول )

إجمالي تكمفة 
 يجار السياراتإ

* 

إجمالي 
التكمفة 
 الفعمية

 

قيمة 
المعالجة في  

 # السنة

نسبة التكمفة 
من القيمة 
 المعالجة

2011 2,081,871 459,000 2,540,871 

 

5,359,016 47% 

2012 2,533,930 459,000 2,992,930 

 

8,435,197 35% 

2013 2,561,210 459,000 3,020,210 

 

6,868,776 44% 

2014 2,580,385 567,000 3,147,385 

 

8,643,361 36% 

2015 2,756,925 540,000 3,296,925 

 

9,986,465 33% 

متوسط فترة 
 الدراسة

2,502,864 496,800 2,999,664 

 

7,858,563 38% 

 عدد أيام السنة شيكل األجرة اليومية *  90* سيارات(ال عددعدد الفرق ) = * تكمفة إيجار السيارات
 

% من قيمة الفاقد، في 5ال تتجاوز ما نسبتو وفق السابق يظير أن القيمة المعالجة 
% من قيمة المعالجة وىذا يدل عمى أن منظومة 38حين أن تكمفة المعالجة تشكل ما نسبتو 

 ؛العمل في األقسام المسؤولة عن معالجة الفاقد تحتاج إلى ضبط وتطوير من إدارة الشركة
 لزيادة فاعميتيا.
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كمية الطاقة الكيربائية المباعة نعرض البيانات  وحسب الفرضية الثالثة والمتعمقة بزيادة
% من عدد االشتراكات ) بيانات 46المتوقعة عمى اعتبار أن الشركة ستعمل عمى زيارة 

والتأكد من  ،االشتراك غير اعتيادية( بواقع زيارتين سنويًا لمراقبة العدادات والتمديدات الكيربائية
نظام مسبق الدفع لبلشتراكات التي ليس لدييا وكذلك تركيب عدادات ب ،سبلمة االشتراكات

 أو مواطنين ليس لدييم اشتراكات ولدييم تعديات عمى الشبكة. ،عدادات
 

 :معالجة الفاقد عن طريق زيادة الكادر البشري 
 ،وعدد الفرق المطموبة ،المراد زيارتووالعدد  ،نستعرض إجمالي عدد االشتراكات

 (.5.14( و )5.13وفق الجداول ) ،والقيمة المتوقعة لمفرق الجديدة

 عدد الشتراكات المطموب زيارتيا وعدد الفرق المطموبة لمعالجة الفاقد وفق الفرضية(: 5.13جدول )

 السنة
عدد 
 # الشتراكات

نسبة عدد الشتراكات 
 المطموب زيارتيا

عدد الزيارات 
 المطموبة

قدرة الفرقة عمى 
 * الزيارة سنوياً 

عدد الفرق 
 لمعملالمطموبة 

2011 178,621 

40% 

142,897 

4,500 

32 

2012 188,320 150,656 33 

2013 211,890 169,512 38 

2014 221,792 177,434 39 

2015 231,500 185,200 41 

مروسط فرشج 

 انذساسح
206,425 40% 165,140 4,500 37 

 

 فرق قسم التفتيش وقيمة المعالجة المتوقعة(: عدد 5.14جدول )

 السنة
عدد الفرق 
 القديمة

قيمة المعالجة 
 لمفرق القديمة

عدد الفرق 
 الجديدة

قيمة المعالجة لمفرقة 
 %10الجديدة بزيادة 

القيمة المعالجة 
 في السنة

2011 17 5,359,016 15 5,116,388 10,475,404 

2012 17 8,435,197 16 8,994,412 17,429,609 

2013 17 6,868,776 21 9,186,490 16,055,266 

2014 21 8,643,361 18 8,343,995 16,987,356 

2015 20 9,986,465 21 11,619,807 21,606,272 

مروسط فرشج 

 انذساسح
18 7,858,563 18 8,652,218 16,510,781 
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 ،وحسب البيانات السابقة لآللية المقترحة لممعالجة فإن الشركة تحتاج إلى موظفين جدد
مع العمم بأن الفرقة الواحدة  وبالتالي تكمفة إضافية لمموظفين ولمسيارات البلزمة لعمل الفرق

لزيادة في المصاريف العمومية وبذلك تكون التكمفة الجديدة لمموظفين وا ،موظفين 3تتكون من 
 (.5.16( و)5.15وفق الجداول ) ،دارية مقابل أجرة السياراتواإل

 ظفين لفرق التفتيش الجديدة(: تكمفة المو 5.15جدول )

 السنة
عدد الفرق 
 الجديدة

عدد الموظفين 
  الجدد

الراتب  قيمة
 سنويًا * الثابت

 الراتب تكمفة
 ** حسب النسبة

المبمغ المستحق 
 لمفرق الجديدة

2011 15 45 540,000 511,639 1,051,639 

2012 16 48 576,000 899,441 1,475,441 

2013 21 63 756,000 918,649 1,674,649 

2014 18 54 648,000 834,400 1,482,400 

2015 21 63 756,000 1,161,981 1,917,981 

مروسط فرشج 

 انذساسح
18 55 655,200  865,222 1,520,422 

 شير 12 ×شيكل راتب ثابت شيريًا  10000 ×= عدد الموظفين الجدد  سنوياً  قيمة الراتب الثابت* 
 % راتب بالنسبة10 ×( 5.14)جدول  قيمة المعالجة لمفرقة الجديدة=  حسب النسبة الراتب تكمفة* *

 

 (: تكمفة استئجار السيارات الجديدة لفرق التفتيش اإلضافية5.16جدول )

 السنة
عدد السيارات 

 * الجديدة

يجار السيارة إ
 # اليومي

يجار السيارة إ
 السنوي

يجار إجمالي إ
 السيارات الجديدة

2011 15 

90 27,000 

398,381 

2012 16 444,936 

2013 21 558,072 

2014 18 497,602 

2015 21 571,200 

 494,038 27,000 90 18 متوسط فترة الدراسة

 * عدد السيارات الجديدة = عدد الفرق الجديدة

وبالجمع بين الموظفين القدامى والجدد تكون إجمالي التكاليف مع مراعاة التغيرات وفق 
 (5.17الفرضية الثالثة حسب الجدول )
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 (: تكمفة موظفي أقسام التفتيش الجدد والقدامى5.17جدول )

 السنة

جمالي تكمفة إ
الموظفين 
 القدامى

جمالي تكمفة إ
الموظفين 
 الجدد

إجمالي تكمفة 
يجار إ

 السيارات

إجمالي تكمفة 
مقترح وفق ال

 الكادر البشري

 

قيمة المعالجة 
 في  السنة

 نسبة التكمفة
من القيمة 
 المعالجة

 --- 5.14جذول   --- * 5.15جذول  5.12جذول  انمشجع

2011 2,081,871 1,051,639 857,381 3,990,891 

 

10,475,404 38% 

2012 2,533,930 1,475,441 903,936 4,913,307 

 

17,429,609 28% 

2013 2,561,210 1,674,649 1,017,072 5,252,931 

 

16,055,266 33% 

2014 2,580,385 1,482,400 1,064,602 5,127,386 

 

16,987,356 30% 

2015 2,756,925 1,917,981 1,111,200 5,786,106 

 

21,606,272 27% 

متوسط فترة 
 الدراسة

2,502,864 1,520,422 990,838 5,014,124 

 

16,510,781 30% 

 (5.16الجديدة )جدول  إيجار السيارات(+ 5.12القديمة)جدول إيجار السيارات=  إجمالي إيجار السيارات *
 

ومن خبلل المقارنة بين نسبة التكمفة الفعمية ألعمال معالجة الفاقد من القيمة المحققة 
% إلى 38مقارنًة مع المقترح يظير لنا أن نسبة التكمفة من القيمة المعالجة انخفضت من 

36.% 
 
 :معالجة الفاقد عن طريق استخدام التكنولوجيا 

ضمن معالجة الفاقد باستخدام التكنولوجيا لتركيب عدادات بنظام مسبق الدفع نستعرض 
أو منازل تستيمك طاقة دون الرجوع لمشركة حسب التقديرات  ،لبلشتراكات التي ليس لدييا عداد

( لعدد المشتركين المستيدفين والتكمفة والعائد لذلك، عممًا بأن تكمفة 5.18الموضحة في الجدول )
 شيكل شيريًا. 156وأن متوسط استيبلك األسرة الفمسطينية بقيمة  ،شيكل 366بًا العداد تقري
 
 
 
 



72 

 (: عدد الشتراكات بدون عداد وتكمفة وعائد المعالجة باستخدام التكنولوجيا5.18جدول )

 السنة

المقدر  عددال 
شتراكات لال

 *بدون عداد 

يب كتكمفة تر 
عداد جديد 
 مسبق الدفع

متوسط استيالك 
الفمسطينية األسرة 

 شيريًا بالشيكل

القيمة المتوقعة 
لمعالجة الفاقد 

 **سنويًا 

صافي اإليراد 
 ***المتوقع

2011 6,913 2,073,901 

150 

12,443,407 10,369,506 

2012 7,288 2,186,513 13,119,076 10,932,563 

2013 8,201 2,460,175 14,761,050 12,300,875 

2014 8,584 2,575,143 15,450,860 12,875,717 

2015 8,116 2,434,655 14,607,931 12,173,276 

متوسط فترة 
 الدراسة

7,820 2,346,077 150 14,076,465 11,730,387 

 * العدد المقدر لالشتراكات بدون عداد مصدراىا دراسة ميدانية قامت بيا الشركة.
 شير 12 ×متوسط الستيالك الشيري  ×= العدد المقدر  القيمة المتوقعة لمعالجة الفاقد سنوياً ** 

 تكمفة العدادات الجديدة المتوقع تركيبيا –*** صافي اليراد المتوقع = القيمة المتوقعة لممعالجة 
 

الفعمي والعائد  نقوم بمقارنة العائد الفرعية الثالثة مكانية اختبار الفرضيةولتحقيق إ
التكمفة الفعمية التكمفة المتوقعة مقارنة  (، وكذلك5.19المتوقع حسب المقترح وفق الجدول )

 .(5.26حسب المقترح وفق الجدول )
 (: العائد الفعمي والمتوقع لدراسة الفرضية الثالثة5.19جدول )

 السنة
 العائد الفعمي

 (5.11جدول )

 العائد وفق مقترحي المعالجة
 (5.18( + جدول )5.14)جدول 

 نسبة التغير الفرق

2011 5,359,016 22,918,811 17,559,795 328% 

2012 8,435,197 30,548,685 22,113,488 262% 

2013 6,868,776 30,816,316 23,947,540 349% 

2014 8,643,361 32,438,217 23,794,856 275% 

2015 9,986,465 36,214,203 26,227,738 263% 

مروسط فرشج 

 انذساسح
7,858,563 30,587,246 22,728,683 289% 
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 (: التكمفة الفعمية والمتوقعة لدراسة الفرضية الثالثة5.20جدول )

 السنة

التكمفة الفعمية 
 لمكادر البشري

 (5.12جدول )

التكمفة المقترح 
 لمكادر البشري

 (5.17جدول )

تكمفة لستخدام 
 التكنولوجيا

 (5.18جدول )

إجمالي 
التكمفة 
 المتوقعة

الفرق بين 
التكمفة الفعمية 
 والمتوقعة

نسبة 
 التغير

2011 2,540,871 3,990,891 2,073,901 6,064,792 3,523,921 139% 

2012 2,992,930 4,913,307 2,186,513 7,099,820 4,106,890 137% 

2013 3,020,210 5,252,931 2,460,175 7,713,106 4,692,896 155% 

2014 3,147,385 5,127,386 2,575,143 7,702,530 4,555,145 145% 

2015 3,296,925 5,786,106 2,434,655 8,220,761 4,923,836 149% 

مروسط فرشج 

 انذساسح
2,999,664 5,014,124 2,346,077 7,360,202 4,360,537 145% 

% في حين أن نسبة 289العائد المتوقع إلى العائد الفعمي  تغير يبلحظ من السابق أن نسبة
 %.145التكاليف المتوقعة إلى التكاليف الفعمية تغير 

 (.5.21ويمكن تمخيص التغير في حسابات قائمة الدخل حسب الجدول )
 (: التغيرات في حسابات قائمة الدخل وفق الفرضية الثالثة5.21جدول )

 التغير / السنة
 انمشجع

 2015 2014 2013 2012  2,011 سقمجذول 

الزيادة في قيمت 

 المبيعاث )بسعر البيع(
5.19 17,559,795  22,113,488  23,947,540  23,794,856  26,227,738  

  456  453  439  451  428 * سعر البيع للوحدة

  372  369  377  380  381 4.3 تكلفت الوحدة

النقصان في قيمت 

 التكلفت ()بسعر الفاقد
** 15,603,968  18,601,846  20,568,159  19,411,373  21,377,291  

الزيادة في تكلفت 

 الطاقت المباعت
** 15,603,968  18,601,846  20,568,159  19,411,373  21,377,291  

الزيادة في تكلفت 

 الموظفيه
5.15 1,051,639  1,475,441  1,674,649  1,482,400  1,917,981  

الزيادة في المصاريف 

 العموميت

5.16 

5.20 
2,472,282  2,631,449  3,018,247  3,072,745  3,005,855  

 (4.1( / كمية الطاقة المباعة )جدول 4.2* سعر بيع الوحدة = مبيعات الطاقة الكيربائية )بيان 
)تكمفة   ×** النقصان في قيمة الفاقد = الزيادة في تكمفة الطاقة المباعة = الزيادة في قيمة المبيعات 

سعر الوحدة ( \الوحدة 
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  زيادة كمية الطاقة الكيربائية المباعة إمكانية: الثالثة الفرضية وفقوفق طريقة ىامش المساىمة  الدخل قائمة في التغير بيان(: 5.2بيان )
 سرائيمي(لغ المدرجة بالشيكل اإل)المبا

 

بيان األرباح والخسائر حسب 
  الفرعية الثالثةالفرضية 

 2011 المرجع
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

 اإليرادات التشغيمية
 

 
          

 مبيعات الطاقة الكيربائية
 

* 546,022,746  
 

540,698,756  
 

555,651,347  
 

494,020,189  
 

524,813,224  
 

 رسم ثابت عمى الفواتير
 

(4.2بيان )  20,809,266  
 

21,950,603  
 

23,829,493  
 

24,342,513  
 

24,267,267  
 

 رسوم اشتراكات جديدة
 

(4.2بيان )  6,070,703  
 

6,230,900  
 

6,268,964  
 

4,221,210  
 

3,243,309  
 

 رسوم اشتراكات مؤقتة
 

(4.2بيان )  573,329  
 

324,200  
 

212,410  
 

43,070  
 

60,470  
 

 رسوم فروق استيبلك
 

(4.2بيان )  2,138,515  
 

2,250,603  
 

1,162,788  
 

3,002,986  
 

3,045,644  
 

إجمالي مبيعات الطاقة 
  الكيربائية والرسوم 

--- 575,614,560  
 

571,455,062  
 

587,125,002  
 

525,629,969  
 

555,429,914  
 

 التكاليف المتغيرة
 

 
          

 تكمفة الطاقة الكيربائية المباعة
 

** (450,058,222)  
 

(454,846,647)  
 

(385,266,050)  
 

(375,489,043)  
 

(427,579,693)  
 

تكمفة الفاقد/ الطاقة الكيربائية التي 
 لم يصدر بيا فواتير

*** (185,628,593)  
 

(168,344,031)  
 

(175,131,240)  
 

(108,442,382)  
 

(105,277,839)  
 

 إجمالي التكاليف المتغيرة
 

--- (635,686,815)  
 

(623,190,678)  
 

(560,397,290)  
 

(483,931,426)  
 

(532,857,532)  
 

 ىامش الربح / المساىمة
 

--- (60,072,255)  
 

(51,735,616)  
 

26,727,712  
 

41,698,543  
 

22,572,382  
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 (.5.21في المبيعات )جدول ( + الزيادة 4.2مبيعات الطاقة بيان )( = 5.2بيان ) مبيعات الطاقة الكيربائية* 
 (.5.21)جدول  الطاقة المباعة( + الزيادة في 4.2بيان ) تكمفة الطاقة المباعة( = 5.2بيان ) تكمفة الطاقة الكيربائية المباعة* *
 (.5.21( + النقصان في قيمة الفاقد نتيجة المعالجة )جدول 4.2بيان )الفاقد  تكمفة( = 5.2بيان )الفاقد  تكمفة* **
 (.5.21)جدول  الموظفين تكمفةالزيادة في ( + 4.2بيان ) الموظفين تكمفة( = 5.2بيان ) الموظفين تكمفة* ***

(.5.21)جدول  مصاريف إدارية وعمومية( + الزيادة في 4.2بيان ) مصاريف إدارية وعمومية( = 5.2بيان )وعمومية  إدارية مصاريف* ****

بيان األرباح والخسائر حسب 
  الفرعية الثالثةالفرضية 

 المرجع
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 

 التكاليف الثابتة
 

 
          

 تكمفة الموظفين
 

**** (43,385,104)  
 

(43,366,911)  
 

(41,919,058)  
 

(41,972,890)  
 

(45,946,166)  
 

 مصاريف إدارية وعمومية
 

***** (9,904,712)  
 

(13,735,823)  
 

(14,167,594)  
 

(16,890,174)  
 

(17,596,567)  
 

 تكاليف ثابتة أخرى
 

(4.2بيان )  (22,990,199)  
 

(20,802,424)  
 

(13,964,041)  
 

(50,988,650)  
 

(35,431,668)  
 

 إجمالي التكاليف الثابتة
 

--- 
(76,280,014)  

 
(77,905,158)  

 
(70,050,693)  

 
(109,851,714)  

 
(98,974,401)  

 

صافي الربح / الخسارة 
  لؤلعمال التشغيمية

--- 
(136,352,270)  

 
(129,640,774)  

 
(43,322,981)  

 
(68,153,171)  

 
(76,402,019)  

 

  
 

          

 إجمالي اإليرادات األخرى
 

--- 14,896,368 
 

16,193,969 
 

33,840,741 
 

28,600,855 
 

22,339,995 
 

  (54,062,024)    (39,552,317)    (9,482,240)    (113,446,804)    (121,455,902) ----   صافي ربح / خسارة السنة 
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خبلل مقارنة الخسارة قبل التعديل في حسابات قائمة الدخل نتيجة دراسة يمكن من 
 (.5.22الفرضية الثالثة والخسارة بعد التعديل تحديد أثر المعالجة وفق الجدول )

 المقترحات(: مقارنة خسائر الشركة الفعمية مع الخسائر بعد دراسة 5.22جدول )

 نسبة التخفيض التخفيض في الخسائر يلالخسارة بعد التعد الخسارة قبل التعديل السنة

2011 (135,491,776)  (121,455,902)  (14,035,874)  10.4% 

2012 (131,453,402)  (113,446,804)  (18,006,598)  13.7% 

2013 (28,736,884)  (9,482,240)  (19,254,644)  67.0% 

2014 (58,792,027)  (39,552,317)  (19,239,710)  32.7% 

2015 (75,365,926)  (54,062,024)  (21,303,902)  28.3% 

متوسط فترة 
 الدراسة

(85,968,003)  (67,599,858)  (18,368,145)  21.4% 

 

 الثالثة الفرعية نتيجة اختبار الفرضية
وبعد عرض النتائج السابقة لمعالجة الفاقد ومع مراعاة التكاليف البلزمة لممعالجة، 

وأن ذلك  ،تستطيع زيادة كمية المبيعات من خبلل معالجة الفاقد األسود يظير لنا أن الشركة
ومعالجة االشتراكات التي تستفيد من خدمة التيار  ،يحتاج لكادر بشري إضافي بتكمفة إضافية

% من إجمالي 21.4الكيربائي دون عدادات، وىذا يؤدي إلى تخفيض خسائر الشركة بنسبة 
ونقبل بالفرضية البديمة بإمكانية تقميل  ،نرفض الفرضية الصفريةالخسائر، وىذا يعني أننا قيمة 

 خسائر شركة توزيع كيرباء محافظات غزة. لمحدزيادة كمية الطاقة الكيربائية المباعة 
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 الجمع بين فرضيات الدراسة وبيان األثر الكمي 5.5
وتأثيرىا عمى الفرضيات  ،إن الجمع بين التغيرات الناتجة عن التغير في إحدى الفرضيات

 األخرى يتطمب مراعاة التالي:
 اإلضافي لمكادر البشري وفق الفرضية الثالثة. االحتياجاسة تكمفة الموظفين مع مراعاة در  (1

ب إضافتيا دراسة إمكانية معالجة الفاقد في الطاقة تتطمب توفير احتياجات لوجستية يج (2
 رات.يجار سيابدل إ –دارية لممصاريف العمومية واإل

تم دراسة تحويل رواتب الموظفين في الفرضية األولى من رواتب ثابتة إلى رواتب متعمقة  (3
في حين أن دراسة الفرضية الثالثة لمعالجة الفاقد من الطاقة تم  ،باإلنجاز المحقق

احتساب تكمفة الموظفين القدامى حسب الوضع الفعمي مع احتساب الموظفين الجدد 
 وبالجمع بين الفرضيتين يتم األخذ بنظام النسبة لجميع الموظفين. ،حسب النسبة

يرادات وأقل اإل ،ر أكبر التكاليف الممكنةمبدأ الحيطة والحذر باعتبا مفيوم التعامل وفق (4
 المتوقعة.

 وبالجمع بين فرضيات الدراسة يمكن مبلحظة التغيرات التالية:
 

 حساب تكمفة الموظفين

  ؛ضافيةاإل باإلضافة لبلحتياجات ،المحقق نجازالجزاء حسب اإلباعتبار أن األجور وفق 
وتتكون من رواتب موظفي واحتساب رواتب الموظفين القدامى وفق المقترح، ،لمعالجة الفاقد

، ضمن دراسة الفرضية الفرعية األولى (5.4قسم التحصيل ومتابعة الديون وفق الجدول )
 .(5.23,24,25وفق الجداول ) ،وحسب النسبة الثابتةورواتب موظفي قسم التفتيش 

 الثابتة(: رواتب موظفي قسم التفتيش ومراقبة الستيالك 5.23جدول )

 السنة
 إجمالي عدد 

 * الموظفين
 الثابتقيمة الراتب 

 شيريًا لمموظف

 قيمة الراتب 
 الثابت

2011 120 

1,000 

1,440,000 

2012 128 1,536,000 

2013 140 1,680,000 

2014 134 1,608,000 

2015 142 1,704,000 

 1,593,600 1,000  133 متوسط فترة الدراسة

 (5.15( + عدد الموظفين الجدد )5.5* إجمالي عدد الموظفين = عدد الموظفين القدامى )جدول 
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 (: رواتب موظفي قسم التفتيش ومراقبة الستيالك حسب النسبة5.24جدول )

 السنة
عدد الفرق 
 المطموبة لمعمل

قيمة المعالجة 
  لمفرقة

القيمة الجمالية 
 %10لممعالجة بزيادة 

تكمفة الموظفين 
 %10حسب النسبة 

2011 32 315,236 11,011,305 1,101,131 

2012 33 496,188 18,273,129 1,827,313 

2013 38 404,046 16,742,143 1,674,214 

2014 39 411,589 17,851,692 1,785,169 

2015 41 499,323 22,604,918 2,260,492 

 1,729,664 17,296,638 425,276 37 متوسط فترة الدراسة

 
 (: رواتب موظفي قسم التفتيش ومراقبة الستيالك مع الجمع بين الفرضيات5.25جدول )

 السنة
تكمفة الموظفين 
 حسب المقترح

 التكمفة الفعمية
 (#5.1جدول )

الفرق بين 
 المقترح والفعمي

 الزيادةنسبة 

2011 2,541,131 2,081,871 459,260 22% 

2012 3,363,313 2,533,930 829,383 33% 

2013 3,354,214 2,561,210 793,004 31% 

2014 3,393,169 2,580,385 812,784 31% 

2015 3,964,492 2,756,925 1,207,567 44% 

 %33 820,400 2,502,864 3,323,264 متوسط فترة الدراسة

 (4 .5( + تكمفة موظفي قسم التحصيل جدول )5.24تكمفة موظفي قسم التفتيش جدول )* تكمفة الموظفين حسب المقترح  = 

وموظفي أقسام التفتيش  ،وبعد تحميل رواتب موظفي أقسام التحصيل ومتابعة الديون
ومقارنتيا بالتكمفة الفعمية  ،يمكن جمع إجمالي تكمفة الموظفين مع مراعاة الجمع بين الفرضيات

 (.5.26وفق الجدول )وبيان أثرىا عمى تكمفة الموظفين قبل المقترح وبعده 
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 وأثر المقترح (: تكمفة الموظفين الفعمية والمتوقعة مع الجمع بين الفرضيات5.26جدول )

 السنة
 التكمفة الفعمية

 (5.1جدول )

ن يتكمفة الموظف
 * حسب المقترح

الفرق بين 
 المقترح والفعمي

تكمفة الموظفين قبل 
 (4.2بيان) التعديل

تكمفة الموظفين 
 بعد التعديل

2011 8,666,029 6,461,782 2,204,247 (42,333,465)  (40,129,218)  

2012 9,302,749 7,885,385 1,417,364 (41,891,470)  (40,474,106)  

2013 9,223,456 7,900,829 1,322,627 (40,244,409)  (38,921,782)  

2014 9,377,004 7,176,092 2,200,912 (40,490,490)  (38,289,578)  

2015 9,526,478 8,205,800 1,320,678 (44,028,185)  (42,707,507)  

متوسط فترة 
 الدراسة

9,219,143 7,525,978 1,693,166 (41,797,604)  (40,104,438)  

 (.5.25( و)5.4المقترح = مجموع تكمفة الموظفين حسب المقترح وفق الجداول )* تكمفة الموظفين حسب 
 

  حساب المصاريف العمومية واإلدارية 

  والتي تم  لمفرق الجديدة لقسم التفتيش المستأجرة لسياراتاعدد التغير نتيجة زيادة
 .(5.16دراستيا سابقًا ولن يطرأ عمييا أي تعديل وفق الجدول )

  االلكترونية مسبقة الدفع وفق مقترح معالجة الفاقد  تكمفة شراء العداداتالتغير نتيجة
التي لن يطرأ عمييا أي باستخدام التكنولوجيا ضمن مقترحات الفرضية الفرعية الثالثة و 

 (5.18) تعديل وفق الجدول

 ان أثر الجمع بين فرضيات الدراسة نستعرض المصاريف العمومية سابقة الذكر مع يولب
 (.5.27قيمتيا قبل المقترح وبعد وفق الجدول )بيان 

 (: المعالجة الفعمية والمتوقعة لمفاقد والفرق بينيما5.27جدول )

 السنة

ذكهفح اٌجاس 

 انسٍاساخ انجذٌذج

 (5.16جذول )

ذكهفح ذشكٍة 

 انعذاداخ انجذٌذج

 (5.18جذول )

المصاريف العمومية 
 دارية الجديدةواإل

انمصاسٌف 

 قثم انعمومٍح

 (4.2يان)ب انرعذٌم

انمصاسٌف 

 تعذ انعمومٍح

 انرعذٌم

2011 398,381 2,073,901 2,472,282 (7,432,429) (9,904,711) 

2012 444,936 2,186,513 2,631,449 (11,104,374) (13,735,823) 

2013 558,072 2,460,175 3,018,247 (11,149,347) (14,167,594) 

2014 497,602 2,575,143 3,072,745 (13,817,428) (16,890,173) 

2015 571,200 2,434,655 3,005,855 (14,590,712) (17,596,567) 

مروسط فرشج 

 انذساسح
494,038 2,346,077 2,840,116 (11,618,858) (14,458,974) 
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 حساب مبيعات الطاقة الكيربائية 

وىي الفرق بين قيمة المعالجة في  ،تمثل الزيادة في قيمة المبيعات نتيجة معالجة الفاقد
 (.5.28وبعدىا حسب سعر البيع وفق الجدول ) ،الفاقد قبل دراسة الفرضيات

 (: المعالجة الفعمية والمتوقعة لمفاقد والفرق بينيما5.28جدول )

 السنة

الفاقد المعالج 
مع زيادة الكادر 

 البشري

قيمة المعالجة 
باستخدام 
 التكنولوجيا

إجمالي المعالجة 
 بعد المقترح

قيمة المعالجة 
من الفاقد قبل 

 المقترح

الزيادة بقيمة 
المعالجة في 

 الفاقد

2011 11,011,305 12,443,407 23,454,712 5,359,016 18,095,696 

2012 18,273,129 13,119,076 31,392,204 8,435,197 22,957,007 

2013 16,742,143 14,761,050 31,503,193 6,868,776 24,634,417 

2014 17,851,692 15,450,860 33,302,553 8,643,361 24,659,192 

2015 22,604,918 14,607,931 37,212,849 9,986,465 27,226,384 

متوسط فترة 
 الدراسة

17,296,638 14,076,465 31,373,102 7,858,563 23,514,539 

 

 

وفق الجدول التغير في حساب مبيعات الطاقة الكيربائية  نستعرضوحسب البيانات السابقة 
(5.29.) 

 

 الزيادة في معالجة الفاقد وأثرىا عمى حساب المبيعات(: 5.29جدول )

 السنة
الزيادة بقيمة 

 المعالجة في الفاقد

مبيعات الطاقة الكيربائية 
 (4.2بيان) قبل التعديل

مبيعات الطاقة 
 الكيربائية بعد التعديل

2011 18,095,696 528,462,952 546,558,648 

2012 22,957,007 518,585,269 541,542,276 

2013 24,634,417 531,703,807 556,338,224 

2014 24,659,192 470,225,334 494,884,526 

2015 27,226,384 498,585,486 525,811,871 

متوسط فترة 
 الدراسة

23,514,539 509,512,570 533,027,109 
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 حساب تكمفة الطاقة المباعة وتكمفة الفاقد 

 ،إن التغير في الحسابين يكون بنفس القيمة وىي عبارة عن قيمة المعالجة من الفاقد
ويعادليا نقصان في قيمة  ،وىي تمثل قيمة الطاقة الكيربائية المباعة الجديدة بسعر التكمفة

الفاقد، وبالتالي ال يكون ىناك تغير في التكاليف المتغيرة وتكون تكمفة الطاقة الكيربائية المباعة 
 (5.36الجدول ) وفقالجديدة 

 

 (: الزيادة في معالجة الفاقد وقيمتيا بسعر التكمفة5.30جدول )

 السنة
قيمة الزيادة ب

 المعالجة في الفاقد

سعر التكمفة من 
 البيع لوحدة

 الضافية قيمة المعالجة
 من الفاقد بسعر التكمفة

2011 18,095,696 89% 16,080,180 

2012 22,957,007 84% 19,311,414 

2013 24,634,417 86% 21,158,107 

2014 24,659,192 82% 20,116,481 

2015 27,226,384 82% 22,191,252 

 19,771,487 %84 23,514,539 متوسط فترة الدراسة

 

  وحسب البيانات السابقة يصبح التغير في حساب تكمفة الطاقة الكيربائية المباعة
 (.5.31وتكمفة الفاقد وفق الجدول )

 التغير في حساب تكمفة الطاقة الكيربائية المباعة وحساب تكمفة الفاقد(: 5.31جدول )

 السنة

قيمة المعالجة 
الضافية من الفاقد 

 بسعر التكمفة

 

تكمفة الطاقة 
الكيربائية المباعة 

 قبل التعديل

تكمفة الطاقة 
الكيربائية المباعة 

 قبل التعديل
 (4.2بيان)

 

 تكمفة الفاقد
الكيربائي قبل 

 (4.2بيان) التعديل

 تكمفة الفاقد
الكيربائي بعد 

 التعديل

2011 16,080,180 

 

(434,454,255)  (450,534,435)  

 

(201,232,560)  (185,152,380)  

2012 19,311,414 

 

(436,244,801)  (455,556,215)  

 

(186,945,877)  (167,634,463)  

2013 21,158,107 

 

(364,697,891)  (385,855,998)  

 

(195,699,399)  (174,541,292)  

2014 20,116,481 

 

(356,077,671)  (376,194,152)  

 

(127,853,755)  (107,737,274)  

2015 22,191,252 

 

(406,202,402)  (428,393,654)  

 

(126,655,130)  (104,463,878)  

توسط فترة م
 الدراسة

19,771,487 

 

(399,535,404)  (419,306,891)  

 

(167,677,344)  (147,905,857)  
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 وفق التالي: مجتمعة عداد قائمة الدخل والتغير في الخسائر بعد دارسة الفرضياتيمكن إ  شروحات السابقةموبمراعاة التغيرات في الحسابات وفق ال
 وفق طريقة ىامش المساىمة مع دراسة الفرضيات مجتمعة الدخل قائمة في التغير بيان(: 5.3بيان )
 )المبالغ المدرجة بالشيكل السرائيمي(

 

 
 

بيان األرباح والخسائر حسب           
  الفرضيات مجتمعة

 2011 المرجع
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

 اليرادات التشغيمية
            

 مبيعات الطاقة الكيربائية
(5.28جدول)   546,558,648    541,542,276    556,338,224    494,884,526    525,811,871  

 

 رسم ثابت عمى الفواتير
(4.2بيان )   20,809,266  

 
21,950,603  

 
23,829,493  

 
24,342,513  

 
24,267,267  

 

 رسوم اشتراكات جديدة
(4.2بيان )   6,070,703  

 
6,230,900  

 
6,268,964  

 
4,221,210  

 
3,243,309  

 

 رسوم اشتراكات مؤقتة
(4.2بيان )   573,329  

 
324,200  

 
212,410  

 
43,070  

 
60,470  

 

 رسوم فروق استيبلك
(4.2بيان )   2,138,515  

 
2,250,603  

 
1,162,788  

 
3,002,986  

 
3,045,644  

 

   لكيربائية اإجمالي مبيعات الطاقة 
--- 576,150,461  

 
572,298,582  

 
587,811,879  

 
526,494,305  

 
556,428,561  

 

  التكاليف المتغيرة             
 

          

 تكمفة الطاقة الكيربائية المباعة
 

(5.31جدول)  (450,534,435)    (455,556,215)    (385,855,998)    (376,194,152)    (428,393,654)  
 

تكمفة الفاقد/ الطاقة الكيربائية التي لم 
 يصدر بيا فواتير

(5.31جدول)  (185,152,380)    (167,634,463)    (174,541,292)    (107,737,274)    (104,463,878)  
 

 إجمالي التكاليف المتغيرة
 

--- (635,686,815)  
 

(623,190,678)  
 

(560,397,290)  
 

(483,931,426)  
 

(532,857,532)  
 

 ىامش الربح / المساىمة
 

--- (59,536,354)  
 

(50,892,096)  
 

27,414,589  
 

42,562,879  
 

23,571,028  
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بيان األرباح والخسائر حسب 
  الفرضيات مجتمعة

 2011 المرجع
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

 التكاليف الثابتة
 

 
          

 استيبلك شبكة الكيرباء
(4.2بيان )   (19,595,412)  

 
(17,411,700)  

 
(11,153,419)  

 
(12,500,915)  

 
(13,152,821)  

 

 تكمفة الموظفين
(5.26جدول)   (40,129,218)    (40,474,106)    (38,921,782)    (38,289,578)    (42,707,508)  

 

 مصاريف إدارية وعمومية
(5.27جدول)   (9,904,711)    (13,735,823)    (14,167,594)    (16,890,173)    (17,596,567)  

 

 إعفاء غرامة التأخير 
(4.2بيان )   0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
(16,882,367)  

 

خسائر جراء الحرب االخيرة عمى قطاع 
  2014غزة

(4.2بيان )  0  
 

0  
 

0  
 

(35,188,472)  
 

0  
 

صيانة -تشغيمية أخرى  مصاريف
 وتأىيل الشبكة

(4.2بيان )   (3,394,787)  
 

(3,390,724)  
 

(2,810,622)  
 

(3,299,263)  
 

(5,396,480)  
 

 إجمالي التكاليف الثابتة
 

--- (73,024,128)  
 

(75,012,353)  
 

(67,053,417)  
 

(106,168,402)  
 

(95,735,743)  
 

صافي الربح / الخسارة لؤلعمال 
 التشغيمية

 
--- (132,560,481)  

 
(125,904,449)  

 
(39,638,827)  

 
(63,605,523)  

 
(72,164,714)  

 

  خرى أايرادات 
 

          

 منح ومساعدات نقدية محققة
(4.2بيان )   1,414,063 

 
1,383,265 

 
1,343,406 

 
1,507,955 

 
1,249,331 

 

 منح ومساعدات عينية محققة
(4.2بيان )   2,841,517 

 
4,689,773 

 
21,896,175 

 
17,707,848 

 
5,535,509 

 

 إيرادات أخرى
(4.2بيان )   7,497,990 

 
7,257,208 

 
7,054,539 

 
6,135,473 

 
8,656,784 

 

بدون  -تعديبلت سنوات سابقة 
 شركة القناة المصرية

(4.2بيان )   202,226 
 

(399,123)  
 

(105,862)  
 

(849,573)  
 

2,657,279 
 

ايرادات محققة لقا استيبلك الشبكة 
7% 

(4.2بيان )   2,940,571 
 

3,262,847 
 

3,652,483 
 

4,099,152 
 

4,241,093 
 

ل تتأثر  -خرى أاجمالي ايرادات 
 بالمبيعات

 
--- 14,896,368  

 
16,193,969  

 
33,840,741  

 
28,600,855  

 
22,339,995  

 

  (49,824,719)    (35,004,668)    (5,798,086)    (109,710,480)    (117,664,114) ---   صافي ربح / خسارة السنة
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وبعد الجمع بين فرضيات الدراسة ومقارنة الخسارة قبل التعديل في حسابات قائمة 
الخسارة بعد التعديل يظير أثر المعالجة وفق الجدول (، مع نتيجة دراسة الفرضيات)الدخل 

(5.32.) 
 مقارنة خسائر الشركة الفعمية مع الخسائر بعد الجمع بين الفرضيات(: 5.32جدول )

 الخسارة بعد التعديل التعديل الخسارة قبل السنة
التخفيض في 
 الخسائر

 نسبة التخفيض

2011 (135,491,776)  (117,664,114)  (17,827,662)  13.2% 

2012 (131,453,402)  (109,710,480)  (21,742,923)  16.5% 

2013 (28,736,884)  (5,798,086)  (22,938,798)  79.8% 

2014 (58,792,027)  (35,004,668)  (23,787,359)  40.5% 

2015 (75,365,926)  (49,824,719)  (25,541,207)  33.9% 

مروسط فرشج 

 انذساسح
(85,968,003)  (63,600,413)  (22,367,590)  26.02% 

 

 نتيجة دراسة الفرضيات مجتمعة
 ،قائمة الدخلوبعد عرض النتائج السابقة لدراسة الفرضيات ومراعاة التغير في حسابات 

يتضح لنا أن الشركة تستطيع  ،واحتساب التكاليف المترتبة عمى تنفيذ المقترحات سابقة الذكر
وتعزيز الحوافر التشجيعية لموظفييا  ،زيادة كمية المبيعات من خبلل معالجة الفاقد األسود

% من إجمالي 26.62وخاصة الميدانيين، وىذا يؤدي إلى تخفيض خسائر الشركة بنسبة 
 تأثير الكادر البشري.تأثير التكنولوجي أكبر بكثير من مع مراعاة أن ال ،الخسائر
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات 

 نتائج الدراسة 6.1
المالية لشركة توزيع كيرباء محافظات غزة، فقد تم التوصل لمنتائج لقوائم ادراسة بناًء عمى 

 التالية:

% من تكمفة الموظفين وذلك 18بنسبة أن الشركة تستطيع تخفيض التكاليف الثابتة   -1
، لموظفي الشركة افآت التشجيعيةوزيادة قيمة المك باتباع الجزاء وفق االنجاز المحقق

% 8.8بنسبة  خسائر الشركةانخفاض وكان األثر الناتج عن تخفيض التكاليف الثابتة 
 .من اجمالي خسائر الشركة

يا أي سمطة أو صبلحيات الشركة ال تستطيع تخفيض التكاليف المتغيرة وأنو ليس ل أن -2
 ، وأن تكمفة المشتريات تخضع لعوامل وضوابط خارجية.لتعديميا

 وبالتاليومع مراعاة التكاليف البلزمة لممعالجة،  الفاقدجزء جيد من  معالجة أنو يمكن -3
زيادة كمية المبيعات من خبلل معالجة الفاقد األسود، وأن ذلك يحتاج  الشركة تستطيع

لكادر بشري إضافي بتكمفة إضافية، ومعالجة االشتراكات التي تستفيد من خدمة التيار 
% من 21.4تخفيض خسائر الشركة بنسبة  إلى أدىالكيربائي دون عدادات، وىذا 

 .إجمالي قيمة الخسائر

مراعاة التكاليف ، مع عند تنفيذ جميع مقترحات فرضيات الدراسة بشكل مجتمع -4
)تكمفة الطاقة المباعة ، تكمفة الفاقد ، تكمفة  والمصروفات المترتبة عمى ىذه المقترحات
)مبيعات الطاقة  اليرادات المتوقعةوكذلك ا الموظفين ، المصاريف االدارية والعمومية(،

 % من إجمالي الخسائر.26.62تخفيض خسائر الشركة بنسبة يمكن ، الكيربائية(

نجاز المحقق لموظفي الشركة ليس شرطًا أن يعمل عمى تقميل الجزاء وفق اإل اتباعإن  -5
لكنو يؤثر بشكل مباشر عمى تطور الشركة من خبلل زيادة ، كمفة الموظفينت

يفاء بالتزاماتيا تجاه مما يساعد الشركة عمى اإل ،الفاقد ومعالجة ،النقديةالتحصيبلت 
 الموردين ومشتركييا.
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األثر الناتج عن المعالجة باستخدام التكنولوجيا يفوق ناتج المعالجة بزيادة الكادر البشري  -6
 مع الفارق في الدقة أيضًا.

وكذلك زيادة في  ،ظفينالمو ؤدي إلى زيادة في تكاليف تإن الزيادة في الكادر البشري  -7
 ولكن الزيادة في العائد تفوق المصاريف. ،دارية والعموميةالمصاريف اإل

وذلك  ،وال يقابميا زيادة في التكاليف المتغيرة ،ن أي معالجة لمفاقد تعد زيادة في المبيعاتإ -8
وبالتالي تقميل مباشر لخسائر  ،الفاقد قد تم احتسابيا ضمن التكاليف المتغيرة ألن تكمفة
 الشركة.
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 الدراسة توصيات 6.2
 :يمي بما وصين ةراسالد نتائج خبلل من

ألجر نجاز المحقق دون وضع سقف من اإل تشغيل العجز في الكادر البشري وفق النسبة -1
 ألن أي زيادة في العمل تعود بالفائدة عمى الشركة والموظف. ؛لمموظف

األجور  ريق ربططلية التشغيل ورواتب الموظفين عن عادة النظر في آبإ الشركةنوصي  -2
ووضع نظام يضمن  ،سنوياً ل الخسائر التي تتكبدىا تقميلنجاز بأعمال الموظفين ومدى اإل
 .حقوق الشركة والموظفين

إعادة النظر في نظام األجور فيما يتعمق بتحديد سقف لؤلجور لموظفي قسم التفتيش حسب  -3
النسبة، حيث إنو يساعد في التحايل وضياع مبالغ عمى الشركة عن طريق حل القضايا 

 بشكل شخصي مع المشترك بعيدًا عن نظر الشركة مقابل مبمغ مالي.

بحيث تنعكس بشكل  ،وضع أدوات تقييم حقيقية تعكس األداء الفعمي ألعمال الموظفين -4
 نقصان حسب نتيجة التقييم.مباشر عمى العوائد المالية لمموظفين بالزيادة وال

مكانية استخدام ا  و  ،دراسة إمكانية زيادة دور التكنولوجيا في مراقبة الطاقة الكيربائية المشتراة -5
عطاء أفضل جدوى ممكنة بأقل ا  و  ،البيانات الناتجة عنيا لتوجيو الطواقم الفنية بشكل فاعل

 التكاليف.

لما  ؛لكترونية ذات التحكم عن بعداإلوفير تسييبلت لتركيب العدادات تحفيز المشتركين وت -6
 وضبط االشتراكات واستيبلكيا. ،ليا من تأثير مباشر في زيادة التحصيبلت النقدية

ن التكمفة المدفوعة لذلك يتم لممشتركين المتعثرين ماليًا حيث إتوفير عدادات من الشركة  -7
 وتقميل الفاقد لفترات طويمة قادمة. ،ويتم استعادتيا من خبلل ضبط ،دفعيا لمرة واحدة

لتحسين صورة الشركة، وتوضيح مخاطر االعتداء عمى  ؛ية وتوعويةإعداد حمبلت إعبلم -8
 لتقميل تعديات المواطنين عمييا. )السرقات( الشبكة

بحيث ال توفر ليذه الفئة من المشتركين أي  ،وضع نظام لمتعامل مع أصحاب السرقات -9
 ستيبلكات حقيقية تم االستيبلء عمييا دون إذن الشركة.تسييبلت أو خصومات عمى ا
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