دراسة المخاطر المرتبطة بقدرة الهيئات المحلية على تسديد
مستحقات الكهرباء
عرض نتائج الدراسة
 29تشرين ثاني 2018
تم إعداد هذه الدراسة بدعم من الوكالة اﻷمريكية للتنمية
الدولية ووزارة التنمية الدولية البريطانية USAID
في إطار القد رقمAID-294-C-17-00005 :
تم تنفيذ الدراسة من قبل :مجموعة كيو أي دي ،ش.م.م
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أجندة الورشة
• افتتاح وتعارف )سلطة الطاقة وشركة نقل الكهرباء(
• لمحة عن أهداف ومنهجية الدراسة وأسئلتها الرئيسية
• الفرضيات التي انطلقت منها الدراسة
• نتائج الدراسة :اجابة أسئلة الدراسة وتقييم الفرضيات
• كلمات أخيرة :استنتاجات وافكار على هامش اﻻسئلة الرئيسية
• أسئلة ونقاش
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الهدف من الدراسة
• بشكل عام:
– توفير المعلومات الﻼزمة لشركة نقل الكهرباء الوطنية الفلسطينية ﻻتخاذ القرارات
المستقبلية بشأن اتفاقية شراء التيار الطاقة الكهربائية من المزود واتفاقيات بيع التيار الى
نقاط الربط التي ﻻ تزال تحت مسؤولية المجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية.
• بشكل خاص:
– دراسة الوضع المالي لخدمة الكهرباء والهيئات عموما لتحديد العوامل التي تؤدي إلى
عدم اﻻلتزام بالسداد وكذلك تلك التي تساعد على تعزيز اﻻلتزام من قبل الهيئات التي
نجحت في دفع كامل مستحقاتها السنوية واتباع السياسات واﻹجراءات القانونية
المطلوبة.
– تطوير مقترح لمؤشر قياس مخاطر السداد بناء على الفرضيات التي انطلقت منها
الدراسة.
– تطبيق مؤشر قياس المخاطر المذكور على الهيئات المحلية المستهدفة على اعتبار أن
 2017هي سنة اﻷساس ،.وتقديم توصيات بشأن تطويره مستقبﻼً بناء على نتائج
الدراسة.
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منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة عﻠﻰ نهج متعدد اﻻساليب ) ،(mixed methodsوتم تنفيذ الدراسة عﻠﻰ ﺧمﺴة
مراحل موزعة حﺴب التالي:

• المرحلة اﻻولى :تصميم الدراسة بعد مراجعة مكتبية للوثائق والتقارير ذات العﻼقة .تطوير
أدوات البحث )مقابﻼت شبه منظمة باستخدام استمارة( .تطوير مسودة مؤشر المخاطر بناء
على أسئلة الدراسة بالتشاور.
• المرحلة الثانية :تجربة أدوات البحث وتعديلها والتنسيق اللوجستي لزيارة الهيئات إضافة إلى
جمع البيانات ميدانيا من كافة الهيئات المستهدفة ).(64
• المرحلة الثالثة :مراجعة وتدقيق البيانات وترميزها وتحليلها وعرض نتائجها اﻷولية على
اللجنة التوجيهية للدراسة.
• المرحلة الرابعة :تحضير التقرير النهائي ومؤشر قياس المخاطر للهيئات المحلية.
• المرحلة الخامسة :تحضير التقارير الفردية ومؤشر المخاطر الخاص بكل هيئة محلية.
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للتذكير :أسئلة الدراسة
• أسئلة الدراسة )الورقة المرفقة( انطلقت من افتراض شركة نقل الكهرباء بوجود عﻼقة بين
مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على السداد ،والتي يمكن تصنيفها في المحاور
التالية:
– الوضع المالي للهيئة المحلية ،وقدراتها المالية
– أداء الهيئة المالي فيما يتعلق بإدارة خدمة الكهرباء وظيفيا ً وماليا ً
– الموقع الجغرافي )التصنيف اﻹداري( للهيئة وطبيعة اﻻستهﻼك
– الوضع اﻹداري والقدرات البشرية فيما يتعلق بخدمة الكهرباء
– اﻹجراءات اﻹدارية المتبعة لضبط اﻹدارة المالية ،وخصوصا ً ايرادات الكهرباء
– العﻼقة مع وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية.
• انطلقت الدراسة من فرضية أن الهيئات المحلية لها خصوصية تميزها عن مقدمي الخدمات
اﻵخرين ،من الضروري تطوير مؤشرات موضوعية يمكن من خﻼلها تحديد مخاطر السداد
وقياسها على المدى الطويل بغض النظر عن اختﻼف ظروف الهيئات المحلية وتغير أعضاء
مجالس هذه الهيئات نتيجة لﻼنتخابات المحلية.
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فرضيات وأسئلة الدراسة شكلت أساسا ً لمقياس المخاطر
• المؤشرات اﻷساسية التي ﺗﻢ ادراجها ﻓي مقياس المخاطر ،والذي ﺗكون مﻦ  190ﻧقﻄة ﺗﻢ ﺗوزيعها بﻨاء ﻋﻠﻰ ﻧتاﺋﺞ
المقابﻼت اﻷولية ،هي:
– مؤشرات تتعﻠﻖ بقدرة الهيئة عﻠﻰ تﺴديد اثمان الكهرباء ) 45نقﻄة(.
– مؤشرات تتعﻠﻖ باﻻداء المالي لﻠهيئة المحﻠية ) 40نقﻄة(.
– مؤشرات تتعﻠﻖ بالمخاطر الفنية لخدمة الكهرباء ) 20نقﻄة(.
– مؤشرات تتعﻠﻖ بالمبيعات مﻦ ﺧﻼل جهات اﺧرى) 15نقﻄة(.
– مؤشرات تتعﻠﻖ بالخﺴاﺋر والفاقد ) 20نقﻄة(.
– مؤشرات تتعﻠﻖ باﻷوضاع الجغرافية والﺴياسية والمناﺧية في مجتمﻊ الهيئة المحﻠية ) 45نقﻄة(.
• ﺗﻢ احتساب درجة المخاطر الﻨهاﺋية لكل هيئة ﻛﻨسﺒة مئوية )ﻋدد الﻨقاط – (190/أﻧظر المقياس ﻓي المرﻓق
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نتائج الدراسة
•
•

7

موجز نتائج مقياس المخاطر
اﻹجابة على أسئلة الدراسة
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 .1نتائج مقياس المخاطر
التص يف مستوى
ا اطر

8
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 .1الوضع المالي للهيئات المستهدفة
• يوجد عجﺰ في اﻹيرادات التشغيﻠية لﻠهيئات المحﻠية بنﺴبة  %35في متوسﻂ اﻹيرادات
التشغيﻠية لكل هيئة محﻠية ضمﻦ ﻛافة فئات الﺴداد تقريبا باستﺜناء فئة الﺴداد  ،%59-50%وهو
ما يؤﻛد فرضية الدراسة.
• بشكل أﻛﺜر تحديدا ً :يمكﻦ اعتبار اﻷداء المالي لﻠهيئة المحﻠية السﺒب الرﺋيسي لﻠمخاطر لجميﻊ
الهيئات ﺧاﺻة لﻠهيئات التي تﺰيد فيها نﺴبة عﻦ  %60لكونه المؤشر الحاﺻل عﻠﻰ أعﻠﻰ النقاط
لجميﻊ فئات الﺴداد وبمتوسﻂ  23مﻦ أﺻل  40نقﻄة.
• يعود هذا العجﺰ إلﻰ انخفاض المتوسﻂ العام لﻺيرادات التشغيﻠية لكل هيئة محﻠية )وﺧصوﺻا ً
بيﻦ البﻠديات أﻛﺜر مﻦ المجالس القروية ،وفي البﻠديات المصنف »ب«( ،وبما يعادل %25.3
مﻦ متوسﻂ قيمة فواتير الكهرباء الﺴنوية لكل هيئة.
• لتقﻠيل المخاطرة عند التعاقد يمكﻦ التفكير بما يﻠي:
– مﺴاعدة الهيئات المحﻠية فنيا ً وماليا ً لتﻄوير قدراتها عﻠﻰ تعظيم ايراداتها التشغيﻠية وذلك
وفقا ً لبرنامج يقوم عﻠﻰ تحﻠيل واقﻊ ﻛل هيئة عﻠﻰ حدا )هذا يتﻄﻠب تظافر جهود ﻛل وزارة
الحكم المحﻠي ،ﺻندوق تﻄوير وإقراض البﻠديات ،ووزارة المالية والتخﻄيﻂ(.
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 .2مديونية المواطنين للهيئات المحلية
• توجد مﺴتحقات لﻠكهرباء عﻠﻰ المواطنيﻦ في ﻛافة الهيئات المحﻠية ما عدا اربعة هيئات محﻠية.
• إجمالي هذه الذمم بﻠﻎ  390مﻠيون شيكل ) ،(2017أي  %82مﻦ إجمالي الذمم المﺴتحقة لﻠهيئة
عﻠﻰ المواطنيﻦ والتي بﻠغﺖ  474مﻠيون شيكل )غير شامﻠة لﻠهيئات المﺴتنكفة عﻦ الﺴداد(.
• تراﻛم مديونية المواطنيﻦ لصالﺢ الهيئة المحﻠية في الﺴنوات الﺴابقة بالتﺰامﻦ مﻊ التﺴويات
لﺴداد المواطنيﻦ لهذه الديون )ﺧصوﺻا في ظل ترﻛيب عدادات مﺴبقة الدفﻊ( تمكﻦ الهيئة مﻦ
سداد الفاتورة الحالية .الﺴؤال :ماذا سيحدث بعد تحصيل جميﻊ الديون؟
• لتقﻠيل المخاطرة عند التعاقد يجب وضﻊ سياسة متفﻖ عﻠيها لتحصيل الديون الﺴابقة .وسياسات
اﺧرى لتخصيص استعماﻻت ايرادات الديون وضمان الجدوى مﻦ تقيم ﺧدمة الكهرباء.

10

FOOTER GOES HERE

11/29/2018

 .3مديونية الهيئات المحلية التي يتم تزويدها بخدمة الكهرباء
• بﻠغﺖ قيمة المديونية عﻠﻰ الهيئات اﻷﺧرى المﺴتفيدة مﻦ ﺧدمة الكهرباء حوالي  14مﻠيون
شيكل ،أي ما يعادل  %3.6مﻦ اجمالي الذمم المﺴتحقة لﻠهيئات المحﻠية المﺰودة لﻠخدمة عﻠﻰ
أﺻحاب اﻻشتراﻛات في مناطﻖ عمﻠها.
• أما مديونية الكهرباء المﺴتحقة عﻠﻰ المواطنيﻦ ﺧارج حدود الهيئات المحﻠية فبﻠغﺖ  5.5مﻠيون
شيكل تقريبا مﻊ نهاية عام .2017
• تﺰيد المخاطر ﻛﻠما قامﺖ الهيئة المحﻠية بتﺰويد تجمعات/هيئات محﻠية اﺧرى ﺧصوﺻا في ظل
ضعف مقدرة الهيئة المحﻠية لتﺴوية امورها مﻊ الهيئات اﻻﺧرى.
• لتقﻠيل المخاطرة عند التعاقد يمكﻦ التفكير بما يﻠي:
– الﺰام الهيئة المحﻠية المدينة لهيئات اﺧرى بتﺴديد مﺴتحقاتها.
– التعامل مﻊ القﻄاع الخاص مباشرة بدﻻ مﻦ التعامل مﻊ الهيئات المحﻠية.
– ترﻛيب عدادات رﺋيﺴية مﺴبقة الدفﻊ.
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 .4أسباب تراكم الديون على الهيئات المحلية )(1
• قدمﺖ الهيئات نحو عشريﻦ سببا لتراﻛم المديونية في ظل الﺴﻠﻄة الوطنية الفﻠﺴﻄينية يمكﻦ
التﻄرق الﻰ اهمها ﻛاﻻتي:
 السﺒب اﻷول :الوضﻊ اﻻقتصادي والﺴياسي العام ) %26.3مﻦ مجمل اﻵراء المقدمة(.
 السﺒب الثاﻧي :رفض فئات اجتماعية معينة لفكرة دفﻊ اثمان الكهرباء ﻷسباب مختﻠفة ،بما
في ذلك جود الهيئة في المنﻄقة المصنفة »ج«
 السﺒب الثالث :ضعف آلية عمل الهيئة المحﻠية ) %14.9مﻦ مجمل اﻵراء(.
 السﺒب الرابع :الﺴياسات الحكومية ذات العﻼقة بالحكم المحﻠي وﺧدماته )مﺜﻼً تﺄﺧر
الحكومة والمؤسﺴات المعنية بقﻄاع الﻄاقة الكهرباﺋية لﺴنوات قبل بدء التعامل بجدية مﻊ
ظاهرة المﺴتحقات واﻻستنكاف عﻦ الدفﻊ أدى إلﻰ تنمية ثقافة عدم الدفﻊ( ) %13.9مﻦ
مجمل اﻵراء(.
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 .5إجراءات التحصيل
• لزيادة التحصيﻼت:
.1

قامﺖ  30هيئة محﻠية ) (%50بتبني إجراءات عقابية أو رادعة لﻠمتخﻠفيﻦ عﻦ الدفﻊ
والمخالفيﻦ،

.2

تحولﺖ  25هيئة إلﻰ نظام الدفﻊ المﺴبﻖ،

.3

توجهﺖ  20هيئة إلﻰ اﻹجراءات التشجيعية والتحفيﺰية لحﺚ المواطﻦ عﻠﻰ تﺴديد مﺴتحقات
الكهرباء،

.4

اﺧتارت  8هيئات فقﻂ عدم تبني إجراءات جديدة مكتفية بما تقوم به مﻦ إجراءات،

• لمﻨع السرقات:
تبنﺖ  18هيئة إجراءات هادفة إلﻰ منﻊ الﺴرقات والتعديات عﻠﻰ شبكة الكهرباء.
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 .6إجراءات سداد فاتورة الكهرباء من قبل الهيئات المحلية
• أشارت الهيئات إلﻰ وجود فروقات في مبالﻎ الفواتير والدفعات المﺴددة بيﻦ الشرﻛة القﻄرية
وبيانات الهيئة ،ولوحظ وجود فروقات في قيمة الفاتورة الﺴنوية لكافة الهيئات تقريبا بيﻦ بيانات
شرﻛة النقل الوطنية وبيانات الهيئة ذاتها .وبﻠﻎ إجمالي الفروقات  23مﻠيون شيكل لﻠعام 2017
وبمتوسﻂ قدرة  699ألف شيكل لكل هيئة.
• ﻻ توجد سياسات واجراءات موحدة متبعة لﺴداد الفواتير الشهرية لﻠكهرباء.
• بعض الهيئات تﻠتﺰم بالدفﻊ جﺰﺋيا او ﻛﻠيا في الموعد المحدد وتعتمد الغالبية العظمﻰ مﻦ الهيئات
المﺴتهدفة عﻠﻰ توفر إيرادات ﺧدمة الكهرباء لﺴداد الفواتير الشهرية )باﻹضافة إلﻰ سداد
مصاريف أﺧرى ﻛما ذﻛرنا سابقا ً(.
• أفادت بعض الهيئات بعدم وﺻول الفواتير اليها أو تﺄﺧر وﺻولها وعدم اﻻنتظام وهذه الهيئات
ﻻ تﺄﺧذ زمام المبادرة لﻼستفﺴار عﻦ قيمة فواتيرها الشهرية ومحاولة الحصول عﻠيها والدفﻊ
في الوقﺖ المخصص لﻠﺴداد.
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 .7توفر وحدات ﺧاﺻة لدى الهيئات المحﻠية ﻹدارة ﺧدمة
الكهرباء فنيا وماليا
• بﻠﻎ إجمالي عدد موظفيﻦ دواﺋر المالية والمحاسبة والكهرباء في الهيئات المﺴتهدفة  377موظفا
منهم  200موظف في أقﺴام الكهرباء معظمهم مﻦ الفنييﻦ والجباه يتوزعون عﻠﻰ أقﺴام أو
دواﺋر لﻠكهرباء لدى  11هيئة محﻠية بينما توجد وحدات الكهرباء في  9هيئات مقارنة بوجود
شعبة لﻠكهرباء في هيئتيﻦ.
• بﻠﻎ عدد الموظفيﻦ في دواﺋر المالية والمحاسبة  191موظفا منهم  30موظفا غير داﺋميﻦ.
يﻼحظ توفر موظفي المالية والمحاسبة في غالبية الهيئات باستﺜناء عدد قﻠيل مﻦ المجالس
القروية.
• في حالة عدم توفر موظفيﻦ بدوام ﻛﻠي او جﺰﺋي يقوم أحد أعضاء المجﻠس أو أحد المتﻄوعيﻦ
بمهام محاسب الهيئة وبضمنها حﺴابات الكهرباء.
• أما الغالبية مﻦ الهيئات الموظفة لكادر ﺧدمة الكهرباء وعددها  25هيئة فتعتمد عﻠﻰ توظيف
أشخاص لﻠقيام بهذه المهمات بالتعاون مﻊ الدواﺋر اﻷﺧرى ،بينما يﻠعب أعضاء مجﻠس الهيئة،
ﺧاﺻة الرﺋيس ،دورا رﺋيﺴيا في متابعة قضايا الكهرباء.
• تبيﻦ مﻦ الدراسة أن العﻼقة بيﻦ عدد الموظفيﻦ ونﺴبة الﺴداد إيجابية عموما مﻊ وجود تبايﻦ بيﻦ
فئات الﺴداد.
15
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 .8اﻻلتزام بالحساب البنكي الخاص بخدمة الكهرباء )(1
• توجد الحﺴابات البنكية لﻠكهرباء لدى  52هيئة محﻠية ،منها ثﻼثة حﺴابات غير مفعﻠة.
• ترى الهيئات التي ﻻ توجد لديها حﺴابات بنكية انتفاء الحاجة لفتﺢ مﺜل هذه الحﺴابات في ظل
غياب التحصيل والﺴداد فعﻠي ﻷثمانها .وقد بﻠﻎ متوسﻂ نﺴبة الﺴداد لدى الهيئات التي ﻻ تمتﻠك
مﺜل هذا الحﺴاب .%17
• تظهر النتاﺋج وجود ﺧمﺴة مخاطر رﺋيﺴية مرتبﻄة بحﺴابات الكهرباء وهي:
 عدم وجود قيود مفروضة عﻠﻰ اﻻنفاق مﻦ الحﺴاب ) 26هيئة(،
 عدم إيداع ﻛافة التحصيﻼت والمبيعات مﻦ الذمم الﺴابقة ) 20هيئة(،
 ﺻرف الرﺻيد والتحصيﻼت في أوجه أﺧرى غير الكهرباء ) 18هيئة(،
 عدم إيداع ﻛافة التحصيﻼت في حﺴاب الكهرباء ) 17هيئة(،
 الﺴماح باﻹنفاق مﻦ النقد المتحصل مﻦ إيرادات الكهرباء قبل ايداعها في الحﺴاب البنكي
الخاص بالكهرباء ) 16هيئة(.
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 .8اﻻلتزام بالحساب البنكي الخاص بخدمة الكهرباء )(2
• الحﺴاب البنكي ﻻ يمكﻦ اعتباره وسيﻠة فاعﻠة لمنﻊ الهيئات المحﻠية مﻦ اسخدام النقد المتﺄتي مﻦ
الكهرباء ،ولكﻦ يمكﻦ البناء عﻠيه في حال تم احداث تعديل تشريعي.
• الفرضية بﺄن وجود حﺴاب بنكي ﺧاص بالكهرباء يقﻠل مﻦ مخاطر الﺴداد ليﺴﺖ دقيقة،
وﺧصوﺻا ً في ظل عدم وجود ضوابﻂ عمﻠية عﻠﻰ هذا الحﺴاب.
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 .9التحصيل )(1
• أظهرت الدراسة النمو في مبالﻎ مبيعات وتحصيﻼت اشتراﻛات الكهرباء لﻸغراض الﺴكنية
والتي تشكل  %55مﻦ قيمة المبيعات اﻻجمالية لﻠكهرباء في العاميﻦ المذﻛوريﻦ ناجم عﻦ
ارتفاع قيمة المبيعات الﺴكنية مﻦ  110مﻠيون الﻰ  127مﻠيون شيكل عﻠﻰ الرغم مﻦ تراجﻊ
تحصيﻼتها مﻦ  %74مﻦ المبيعات إلﻰ .%59
• ويﻼحظ النمو في قيمة مبيعات التيار الكهرباﺋي وتراجﻊ التحصيﻼت لدى اﻻشتراﻛات التجارية
والمرافﻖ العامة بنﺴبة .%15
• باستﺜناء تحصيﻼت اﻻستهﻼك الصناعي التي ارتفعﺖ بقيمة  7مﻠيون شيكل تقريبا بالتﺰامﻦ مﻊ
انخفاض التحصيﻼت بحوالي .%21
• تبيﻦ أن اﻻشتراﻛات المنﺰلية تشكل المصدر اﻷول لﻠفاﺋض المتحقﻖ مﻦ أثمان الكهرباء يﻠيها
اﻻشتراﻛات الصناعية ثم التجارية بينما تحتل اشتراﻛات المرافﻖ العامة المرﻛﺰ اﻻﺧير نظرا
ﻻمتناع الكﺜير مﻦ الهيئات الحكومية والمرافﻖ العامة عﻦ سداد قيمه استهﻼﻛها مﻦ الكهرباء
لﻠهيئات المحﻠية.
• يﻠعب نظام اشتراﻛات الدفﻊ المﺴبﻖ دورا ﻛبير في تحديد نﺴبة التحصيل.
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 .9التحصيل )(2
• ﻛﻠما زاد التحصيل انخفضﺖ المخاطرة ،بشرط عدم استخدام الهيئة المحﻠية ﻻموال الكهرباء
لتغﻄية نفقاتها التشغيﻠية او مشاريعها الراسمالية.
• لتقﻠيل المخاطرة عند التعاقد يمكﻦ التفكير بما يﻠي:
– تضميﻦ هذه المخاطر في اتفاقيات توريد الكهرباء مﻊ الهيئات المحﻠية
– وضﻊ قيود تحد مﻦ قدرة الهيئة المحﻠية عﻠﻰ استخدام هذه اﻻموال.
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 .10التدقيق المالي ونتائجه )(1
• ﺧضعﺖ ﻛافة الهيئات المﺴتهدفة لﻠتدقيﻖ مرة واحدة عﻠﻰ اﻻقل منذ العام  2015باستﺜناء
الهيئات المﺴتنكفة عﻦ الدفﻊ.
• ارتفعﺖ نﺴبة الهيئات التي ﺧضعﺖ لﻠتدقيﻖ مﻦ  4هيئات إلﻰ  30هيئة بيﻦ عامي 2017-2016
ثم ارتفعﺖ النﺴبة مرة ثانية إلﻰ  %30ﺧﻼل النصف اﻻول مﻦ عام .2018
• تعتبر مديريات وزارة الحكم المحﻠي الجهة ذات الحصة اﻷﻛبر مﻦ عمﻠيات التدقيﻖ الدورية
عﻠﻰ اعتبار أن ذلك هو جﺰء مﻦ دورها الرقابي حيﺚ قامﺖ بتدقيﻖ حﺴابات  46هيئة محﻠية
مﺴتهدفة ﺧاﺻة البﻠديات.
• أما التدقيﻖ الخارجي فقد ﺧضعﺖ له  26هيئة وهي البﻠديات بمختﻠف تصنيفاتها وبعض
المجالس القروية.
• أما هيئة مكافحة الفﺴاد فقد أﺧضعﺖ لﻠتدقيﻖ ستة هيئات محﻠية.
• افادت معظم الهيئات بﺄن أغﻠبية التوﺻيات ﻛانﺖ اجراﺋية تتعﻠﻖ بالعمل اليومي لﻠهيئة وتتعﻠﻖ
بتوثيﻖ المصروفات واﻻلتﺰام بﺄنظمة التوظيف وإجراءات الدفﻊ وتخفيف العمل اﻻضافي
لبعض اﻻقﺴام.
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 .10التدقيق المالي ونتائجه )(2
• تﺰيد الرقابة والتدقيﻖ مﻦ التﺰام الهيئة المحﻠية بالتعﻠيمات واﻻنظمة المتعﻠقة باﻻجراءات
الداﺧﻠية وليﺴﺖ ذات عﻼقة بتﺴديد مﺴتحقات الكهرباء.
• تﺴديد الكهرباء ينبﻊ مﻦ القدرات المالية ووجود قرار مﻦ مجﻠس الهيئة.
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 .11التسويات والعﻼقة مع وزارة المالية والتخطيط والسداد
• توجد تﺴويات واتفاقيات بيﻦ وزارة المالية وبيﻦ  31هيئة محﻠية مﺴتهدفة فقﻂ وبعضها ﻛانﺖ ﻻ
تﺰال قيد اﻻعداد عند اجراء الدراسة الميدانية.
• بﻠﻎ متوسﻂ نﺴبة الﺴداد لدى الهيئات التي يوجد فيها تﺴويات  %55لﻠعام  2017مقارنة بنﺴبة
 %35لدى الهيئات التي ﻻ يوجد لديها تﺴويات بما فيها الهيئات المﺴتنكفة عﻦ الﺴداد إضافة
إلﻰ  11هيئة محﻠية ترتفﻊ فيها نﺴبة الﺴداد عﻦ  %60ومنها أربﻊ هيئات ذات نﺴبة سداد
 .%100ولم تعقد أية تﺴويات ﺧﻼل العام  2016بينما عقدت أول سﺖ اتفاقيات أو تﺴويات
ﺧﻼل عام .2017
• ﻛﻠما انخفضﺖ مبالﻎ اقﺴاط التﺴوية زاد اﻻلتﺰام بالفاتورة الحالية.
• اﻻستنتاج حول ما إذا ﻛانﺖ الفرضية ﺻحيحة أم ﻻ )وجود تﺴويات يعني مخاطرة أقل(؟
• لتقﻠيل المخاطرة عند التعاقد يمكﻦ التفكير بما يﻠي:
– ربﻂ التﺴوية بمقدار الذمم المدينة المتراﻛمة في الهيئة المحﻠية.
– ربﻂ التﺴوية بوجود عدادات الدفﻊ المﺴبﻖ.
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 .12التحديات المتوقعة وضمانات السداد لشركة نقل الكهرباء
• تعتقد  %34مﻦ الهيئات المحﻠية بﺄن ضمانات الﺴداد التي يمكﻦ تقديمها هي اﻹجراءات المتبعة
حاليا لتحﺴيﻦ الجباية ﺧاﺻة إعادة جدولة الديون القديمة والمﺴتحقات عﻠﻰ المشترﻛيﻦ والتحول
التدريجي إلﻰ نظام الدفﻊ المﺴبﻖ بنﺴبة  %100مﻦ اشتراﻛات الكهرباء.
• هنالك  %9مﻦ الهيئات والتي ﻻ تعتقد بوجود ضمانات لﻠﺴداد عﻠﻰ اﻻطﻼق مما يعني أن
 %43مﻦ الهيئات ﻻ يمكنها اقتراح توفير اية ضمانات )جديدة( لﻠﺴداد.
• تعتقد  %29مﻦ الهيئات بﺄن تﻄوير ﺧدمة الكهرباء هو ضمان أساسي مقارنة بنﺴبة  %11مﻦ
الهيئات والتي ترى في أن منحها تﺴهيﻼت إضافية لﻠﺴداد يﺴاعد عﻠﻰ رفﻊ معدل الﺴداد
الﺴنوي.
• توجد  %10مﻦ الهيئات التي اقترحﺖ تقديم ضمانات مالية.
• أما اﻻلتﺰام بنود التﺴويات وتقاص مخصصات الهيئة مﻊ وزارة المالية ،وتقديم التعهدات
الخﻄية بالدفﻊ ،واستخدام حﺴاب بنكي ﻹيرادات الكهرباء فقد شكﻠﺖ مجتمعة نﺴبة  %11مﻦ
مقترحات ضمان الﺴداد.
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التوصيات
• استهداف التجمعات والهيئات التي ﻻ تعمل على فوترة مبيعات الكهرباء مثل الزبيدات ومرج
نعجة .حيث ان تجربة فروش بيت دجن تثبت بان )العمل على استدراج المواطن( يساهم في
نشر الوعي لضرورة تسديد المستحقات ويقلل من هدر التيار الكهربائي ويحد من مشاكل
كفاية الكهرباء.
• العمل على تبني سياسة واحدة لقيام القطاع الخاص ببيع الكهرباء وعلى ان يكون توريد النقد
مباشرا لحسابات الشركة الوطنية لنقل الكهرباء ،كما يجب وضع اتفاقية موحدة تشمل
الضمانات الكافية لضمان قيام القطاع الخاص بتسديد التحصيﻼت.
• توجيه تعليمات واضحة بخصوص رسوم الربط واسعار البيع بحسب نوع اﻻشتراك حيث
سيساهم في تعزيز ثقافة اﻻلتزام بالقانون بغض النظر عن مصلحة الهيئة.
• توفير برامج لرفع قدرات الهيئة المحلية في التخطيط وادارة النقد وادارة شبكات الكهرباء
والبنى التحتية ذات العﻼقة.
• العمل على تحسين البنى التحتية لزيادة رضا المواطنين وبالتالي زيادة نسبة الدفع ،كما
سيساهم في تخفيض نسبة الفاقد في تيار الكهرباء.
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التوصيات
• العمل على توفير عدادات كهرباء مسبقة الدفع للهيئات المحلية وخصوصا تلك التي ﻻ تقوم
يتسديد اثمان الكهرباء.
• وضع سياسات منفصلة للمناطق ذات الخصوصية الجيوسياسة مثل مناطق اﻻغوار ومسافر
يطا.
• وضع سياسات متعلقة بالتامين على النقد داخل الهيئة المحلية واشتراطه في عقود توريد
الكهرباء للهيئة المحلية.
• تحفيز الهيئات المحلية على تسديد ما تراكم عليها من ديون من خﻼل ربطها بالتمويل الذي
تحصل عليه الهيئة المحلية من صندوق تطوير واقراض البلديات ،مديونية المواطنين
المتراكمة.

25

FOOTER GOES HERE

11/29/2018

ً شكرا

11/29/2018

FOOTER GOES HERE

26

