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  .يريد منك أن تعّد مقارنة أسعار في بلدك إزاء الدول األخرى. أعطاك مديرك في العمل واجب

مستخدماً أسعار الطاقة وإستبيان ’ فقد طلب منك أن تحسب متوسط األسعار وفقاً لمنهجية وكالة الطاقة الدولية’ لكي تستطيع القيام بذلك

 . الضرائب لوكالة الطاقة الدولية

 .لدولية بشكل صحيحوأعطى لك البيانات المتوفرة في دائرتك ومهمتك هي أن تستخدم هذه البيانات لتعبئة إستبيان وكالة الطاقة ا

 .فسوف تبرز باللون األخضر وخالف ذلك باألحمر’ إذا وضعت الرقم الصحيح في الخانة . إمأل الخانات البارزة باللون البرتقالي 

 1111:التمرين

 1111إضغط على ورقة العمل المسماة تمرين 

 البيانات لتعبئة الجدول بأسعار الكهرباء والضرائب ل يمكن إستخدام هذه. تّم إعطاء بعض البيانات من قبل مكتب الطاقة التنظيمية

 .لكل من الصناعة و األسر المعيشية  0212للفصل الثالث من عام 

 :إليك بعض الدالئل لبدء اإلستقصاء الخاص بك

 ما هي اإلختالفات بين األسعار اإلجمالية لألسر المعيشية و للصناعة؟ 

 ماذا مدرج في سعر الضريبة السابق؟ 

  الوحدات ينبغي إستخدامها؟أي من 

 1111: التمرين

 1110إضغط على ورقة العمل المسماة تمرين 

ينبغي أن تستخدم . مع الضرائب المطبقة في تلك السنة’ أعطيت لك بعض البيانات للشركتين الرئيستين اللواتي يبعن الكهرباء في البلد

 .0212لعام هذه البيانات لملء الجدول بمتوسط أسعار الكهرباء والضرائب 

 :إليك بعض الدالئل لبدء اإلستقصاء الخاص بك

  أحسب متوسط األسعار لكلتا الشركتين. 

 أحسب المتوسط المرجح لمعدل ضريبة القيمة المضافة لتبرير معدل التغيير خالل السنة. 

 

 

 

 



 

 

   1111: التمرين

 1111إضغط على ورقة العمل المسماة تمرين 

ينبغي أن تستخدمها إلكمال . كذلك بيانات الضرائب واإلستهالك’ المعلومات حول أسعارمضخة البنزينفي األعلى سوف تجد بعض 

 .0212وعام  0212ملء الجدول باألسعار و الضرائب للفصل الثالث من عام 

 :إليك بعض الدالئل لبدء اإلستقصاء الخاص بك

 قة عكسية للحصول على سعر الضرائب السابقواعمل بطري’ إبدأ بالسعر اإلجمالي للمستخدميين الغير تجاريين. 

 خذ بعين اإلعتبار التخفيضات عند إحتساب الضرائب للمستخدمين التجاريين. 

 التجارية للمستخدمين 0202لعام  المرجحالمتوسط  سعر إحتساب الجمركية سوف تتيح لك البيانات. 

 .وحدةال ذات كونتيجب أن  األوزان تذكر أن  

 

 1111: التمرين

 1111إضغط على ورقة العمل المسماة تمرين 

. الطاقة ومحطات توليدالصناعة ’ األسر المعيشية في هذه الورقة سوف تجد معلومات حول إستهالك الغاز الطبيعي واإلنفاق من جانب

 0212لألسر المعيشية و لعام  0212يجب أن تستخدم هذه المعلومات إلكمال ملء الجدول بأسعار وضرائب لألربعة فصول من عام 

 .الصناعة و توليد الكهرباء’ لألسر المعيشية

 :إليك بعض الدالئل لبدء اإلستقصاء الخاص بك

 الصافية/الحرارية اإلجماليةالقيمة و للغاز الطبيعي من المهم ان ينظر الى الوحدات. 

 

 


