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يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل
للباحث األستاذ مؤيد عفانة
إلعداده هذا التقرير ،وللدكتور عزمي الشعيبي وفريق أمان إلشرافه مراجعته وتحريره للتقرير.

في حالة االقتباس ،يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي :االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) .2017 .الهيئة العامة للبترول
بين الواقع والمأمول .رام اهلل -فلسطين.

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)
رام الله  :عامرة الرمياوي  -الطابق األول  -شارع اإلرسال
ص.ب  :رام الله  339القدس 69647
هاتف 022974949 - 2989506 :
فاكس 022974948 :
غزة :شارع حبوش  -عامرة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4
تلفاكس082884767 :
تلفاكس082884766 :
بريد الكرتوينinfo@aman-palestine.org :
املوقع االلكرتوينwww.aman-palestine.org :

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” قد بذل جهوداً في التحقق من المعلومات الواردة في الورقة ،وال يتحمل أي مسؤولية
تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف الورقة بعد نشرها.

قد َمة:
ُم ِّ
يُعـ ّد الوقــود مــن أكثــر الســلع أهميــة يف حيــاة املواطــن الرتبــاط بقيــة إنتــاج الســلع وتقــدمي اخلدمــات بــه ،وهــو مــا يجعــل أســعار
أن الضرائــب املتأتيــة مــن قطــاع احملروقــات يف فلســطني بشــقيها «ضريبــة
الوقــود موضــوع إهتمــام دائــم لــدى الــرأي العــام ،وكمــا ّ
1
البلــو وضريبــة القيمــة املضافــة» تشـ ّكل مــورد مالــي أساســي وكبيــر خلزينــة الدولــة يصــل مبعدلــه احلالــي ،حوالــي  258مليــون
شــيكل شــهريا ومبــا يعــادل  35%مــن مجمــل إيــرادات املقاصــة الــواردة مــن إســرائيل يف العــام  ،2017حيــث تش ـ ّكل ايــرادات
املقاصــة بدورهــا حوالــي ( )68%مــن صــايف اإليــرادات العامــة.2
بلغــت إيــرادات اخلزينــة العامــة مــن ضريبــة احملروقــات يف العــام  2017مبلــغ ( 1)2,903,500,000شــيكل ،وقـ ّـدرت يف العــام ،2018
مببلــغ ( 2)3,049,000,000شــيكل.
وتبلغ قيمة االستهالك السنوي حوالي مليار ليتر من احملروقات.3
خلفية عن الهيئة العامة «اإلدارة العامة» للبترول:
أنشــئت الهيئــة العامــة للبتــرول يف  1994/10/8مبوجــب قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء ،وكانــت الهيئــة تتمتــع بشــخصية
اعتباريــة مســتقلة لهــا ميزانيتهــا اخلاصــة وتتبــع رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية .إال انــه مت إحلاقهــا بعــد ذلــك بــوزارة املاليــة
بتاريــخ  2003 /2/10بنــاءاً علــى قــرار مجلــس الــوزراء ،كجــزء مــن عمليــة االصــاح املالــي واإلداري .وكان مــن ضمــن أولويــات
عمليــة اإلصــاح توحيــد جميــع االيــرادات يف حســاب واحــد للخزينــة العامــة.
حيــث ُمنحــت الهيئــة العامــة للبتــرول املســؤولية عــن كل مــا يتعلــق باســتيراد النفــط والبتــر وكيماويــات يف جميــع مناطــق الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية.
وتضم الهيئة العامة للبترول عدة دوائر هي:
1.1املستودعات
2.2املالية
3.3التراخيص والشؤون الفنية
4.4الرقابة ضبط اجلودة
5.5املشتريات
6.6املبيعات
7.7الشؤون اإلدارية
كمــا تضــم الهيئــة عــدد مــن املكاتــب موزعــة يف كافــة أنحــاء الوطــن لتســهيل اخلدمــات املقدمــة وتفعيــل طــرق األمــن والســامة.
ويبلــغ عــدد موظفيهــا ( )199موظــف مــن مختلــف التخصصــات يف كافــة أرجــاء الوطــن.

 1التقرير الشهري المالي التراكمي لشهر كانون اول  ،2017الصادر عن وزارة المالية والتخطيط بتاريخ 24 :كانون ثاني .2018
 2التقرير الشهري المالي التراكمي لشهر كانون اول  ،2017الصادر عن وزارة المالية والتخطيط بتاريخ 24 :كانون ثاني .2018
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أهداف ومهام الهيئة العامة للبترول
تســعى الهيئــة للنهــوض بالقطــاع النفطــي والبترولــي والبتــرو كيمــاوي للوصــول بــه للوضــع األمثــل وترســيخ نظــام ف ّعــال ومســتقل
قــادر علــى تلبيــة االحتياجــات احلاليــة واملســتقبلية املتزايــدة للمجتمــع الفلســطيني مــن خــال:
1.1تأمــن احتياجــات الســوق احمللــي مــن املشــتقات النفطيــة (بنزيــن ،ســوالر ،كاز ،غــاز طهــي) والزيــوت املعدنيــة والغــاز
الطبيعــي مبــا فيهــا االســتيراد املباشــر.
2.2توفير األنظمة واللوائح املنظمة لهذا القطاع.
3.3توفير شروط األمن والسالمة العامة وطرق التخزين السليمة.
4.4حتديد أسعار الوقود شهريا.
5.5تطويــر الصناعــات البتروكيماويــة والصناعــات الهيدروكربونيــة والبالســتيكية فيما يتعلــق مبشــتقات البتــرول ومبــا يتفــق
مــع خطــط التنميــة املســتقبلية بالتنســيق مــع اجلهــات املتخصصــة األخــرى.
6.6مراقبة اجلودة للمشتقات النفطية.
7.7توفير مخزون استراتيجي من املشتقات النفطية.
8.8تنمية الثروة البترولية وحسن استغاللها.
كما تقوم الهيئة بتقدمي خدمة االستشارات الفنية املجانية ألصحاب احملطات.3
وبنــا ًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )17لعــام 2008م مــادة ( )2بشــأن نظــام التراخيــص الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للبتــرول،
فــان الهيئــة متــارس الصالحيــات التاليــة:
منح وجتديد التراخيص التالية مع عدم االخالل بالشروط اخلاصة بكل من اجلهات ذات العالقة:أ-التراخيص الالزمة إلنشاء احملطات.
ب -ترخيص الوكاالت.
 -2املوافقة على مواقع خزانات الغاز املسال ومتديداتها يف اإلنشاءات السكنية والصناعية.
 -3اإلذن بترخيصي الصهاريج ومركبات توزيع أسطوانات الغاز املطابقة للمواصفات واملقاييس الفلسطينية.
 -4الرقابة واإلشراف على احملطات والوكاالت املرخصة لغايات ضمان االلتزام بأحكام هذا النظام.4

 3وزارة المالية والتخطيط ،اإلدارة العامة للبترول http://www.pmof.ps/15
 4قرار مجلس الوزراء رقم ( )17لعام 2008م مادة ( )2بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول.
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هدف التقرير:
يهــدف هــذا التقريــر إللقــاء الضــوء علـــى واقـــع قطــاع احملروقــات يف فلســطني وعلــى الهيئــة العامــة للبتــرول بصفتهــا اجلهــة
املشــرفة علــى هــذا القطــاع ،باإلضافــة إلــى اســتعراض بعــض القضايــا املتعلقــة يف قطــاع احملروقــات والتــي تهــم املراقبــن
واجلمهــور الفلســطيني.
حيــث تأتــي أهميــة هــذا التقريــر بوصفــه مســاهمة مــن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة «أمــان» مــن أجــل تعزيــز
احلوكمــة ولتحســن وتطويــر عمــل الهيئــة العامــة للبتــرول بشــكل يضمــن االســتخدام األمثــل للمــوارد العامــة ،وتعزيــز
منظومــة الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة يف عملهــا.

المنهجية:
اتبــع يف إعــداد هــذا التقريــر املنهــج الوصفــي التحليلــي ،ومت جمــع املعلومــات ذات العالقــة مــن خــال :مراجعــة اإلطــار القانونــي،
ومراجعــة التقاريــر والدراســات الســابقة عــن الهيئــة العامــة للبتــرول وخاصــة التقاريــر الصــادرة عــن ائتــاف أمــان ومعهــد
«مــاس» ذات العالقــة باملوضــوع ،باإلضافــة إلــى إجــراء مقابــات مــع ذوي الشــأن واالختصــاص ،وإجــراء حتليــل موضوعــي لتلــك
املعطيــات ،وحتديــد االســتخالصات واالســتنتاجات ومــن ثــم إعــداد توصيــات ذات عالقــة ،لتعــزز منظومــة الشــفافية والنزاهــة
واملســاءلة يف عمــل الهيئــة.
كمــا يركــز التقريــر علــى طــرح بعــض القضايــا الهامــة ذات العالقــة التــي تهــم املواطــن الفلســطيني واملراقبــن وتســليط
الضــوء عليهــا ويحــاول التقريــر االجابــة علــى بعــض االســئلة واالستفســارات املطروحــة مــن اجلمهــور.
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الفصل األول
اإلطار القانوني النظام لعمل الهيئة العامة للبترول
محطات ها ّمة يف تاريخ الهيئة العامة للبترول:
انشئت الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ .1994/10/6تولـّــت الهيئـــة عملهــا يف كل األراضــي الفلســطينية مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء الصـــادر بتـــاريخ  1994/11/12بعـــدإعـــادة االنتشــار للســلطة يف مناطــق الضفــة الغربيــة.
بعــد نحــو ثــاث ســنوات علــى تأســيس الهيئــة ومباشــرتها لعملهــا ،بــادر املجلــس التشــريعي ،ومــن منطلــق قيامــه بـــدورهالتشــريعي والرقابــي ،بإقــرار مشــروع قانــون الهيئــة العامــة للبتــرول بالقــراءة الثانيــة يف  1997/11/25وأحالتـــه إلـــى
رئيــس الســلطة الوطنيــة يف  1997/12/7للمصادقــة عليــه ،ولكــن لــم يتــم إقــراره ،وبقيــت الهيئــة تعمــل بــدون قانــون
خــاص ناظــم ،5ووتتبــع مكتــب الســيد الرئيــس.
يف العــام  ،2003صــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء ،بنقــل هيئــة البتــرول الــى وزارة املاليــة ،6بحيــث تعمــل حتــت إشــرافوزيــر املاليــة (رئيــس مجلــس الــوزراء يف حينــه).
تعاملــت دوائــر وزارة املاليــة والتخطيــط مــع هيئــة البتــرول كـــ (إدارة عامــة) تتبــع بشــكل مباشــر الــى وزيــر املاليــةوالتخطيــط ،وظهــر ذلــك يف املخطــط الهيكلــي للــوزارة املنشــور عــام .20157
-قرار مجلس الوزراء يف العام  ،2018باعتماد الهيئة كـ (هيئة عامة للبترول) تتبع مجلس الوزراء مباشرة .
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اإلطار القانوني الناظم لقطاع احملروقات:
تنبــع أهميــة وجــود تنظيــم قانونــي للهيئــة العامــة للبتــرول مــن كــون هــذه الهيئــة هــي اجلهــة الوحيــدة املخولــة باســتيراد النفــط
واملش��تقات النفطي��ة التــي يتــم توزيعهــا الحقـاً علــى محطــات الوقــود يف الوطــن بشــقيه (الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة) ،ليــس هــذا
وحســب فهــي اجلهــة املشــرفة واملانحــة للتراخيــص والتــي تضــع األســعار فيمــا يتعلــق باملشــتقات النفطيــة والبترو-كيماويــات.
نســتعرض ادنــاه مجموعــة القوانــن واالنظمــة التــي احتــوت علــى مــواد تنظــم عمــل الهيئــة:
القانون األساسي:
تضمــن القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل لســنة  2003يف املــواد ( )6و ( )60و ( )69تنظيــم الهيئــات ووضــع اخلطــوط
العريضــة التنظيميــة لعمــل لهــذه األجســام ،وفيمــا يلــي اســتعراض ألحــكام املــواد املذكــورة:
نــص القانــون األساســي يف مادتــه السادســة علــى أن« :مبــدأ ســيادة القانــون أســاس احلكــم يف فلســطني ،وتخضــع للقانــون جميــع

5
6
7
8
9

تقرير بعنوان “الهيئة العامة للبترول بين التقييم والتقويم” االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان.2009 ،
قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة  ،2003بضم بعض المؤسسات الى وزارة المالية.
وزارة المالية والتخطيط ،اإلدارة العامة للبترول .http://www.pmof.ps/15
لقاء مدير العام للهيئة العامة للبترول ربيع حسن مع جريدة الحياة الجديدة ،بتاريخhttp://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=415c95cy68536668Y415c95c 2018/11/4 :
مقابلة حصرية مع السيد جفال جفال مدير عام ديوان الرقابة اإلدارية والمالية تشرين ثاني .2018
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الســلطات واألجهزة والهيئات واملؤسســات واألشــخاص».
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وبذلــك يكــون القانــون األساســي قــد تــرك أمــر تنظيــم الهيئــات ســواء مــن ناحيــة إنشــائها أو تنظيمهــا أو عملهــا للقوانــن العاديــة،
وعليــه فــإن الهيئــة العامــة للبتــرول بحاجــة لقانــون لينظــم عملهــا.
أمــا املــادة ( )60مــن القانــون األساســي فقــد تركــت أمــر تنظيــم موازنــات وميزانيــات الهيئــات العامــة كذلــك للقانــون إذ نصــت
هــذه املــادة علــى أنــه« :ينظــم القانــون األحــكام اخلاصــة بإعــداد املوازنــة العامــة وإقرارهــا والتصــرف يف األمــوال املرصــودة فيهــا،
وكذلــك املوازنــات امللحقــة والتطويريــة وميزانيــات الهيئــات واملؤسســات العامــة ،وكل مشــروع تســاهم فيــه الســلطة مبــا ال يقــل
عــن خمســن باملائــة مــن رأســماله» 11.إال أنــه وحتــى اعــداد هــذا التقريــر ال يوجــد قانــون نافــذ يعنــى بتنظيــم موازنــة وميزانيــة
هيئــة عامــة حيويــة كالهيئــة العامــة للبتــرول علــى الرغــم مــن أهميتــه.
كذلــك فــإن املــادة ( )9/69وعلــى الرغــم مــن إحالتهــا الختصــاص إنشــاء وإلغــاء الهيئــات ملجلــس الــوزراء ،واختصــاص
اإلشــراف عليهــا وتعيــن رؤســاء لهــا ملجلــس الــوزراء ،فإنهــا ربطــت ذلــك بشــرط وجــود تنظيــم قانونــي لهــا فقــد نصــت املــادة
املذكــورة علــى أن يختــص مجلــس الــوزراء بـــــ« :
•إنشــاء أو إلغــاء الهيئــات واملؤسســات والســلطات أو مــا يف حكمهــا مــن وحــدات اجلهــاز اإلداري التــي يشــملها اجلهــاز
التنفيــذي التابــع للحكومــة ،علــى أن ينظــم كل منهــا بقانــون.
•تعيني رؤساء الهيئات واملؤسسات املشار إليها يف البند (أ) أعاله واإلشراف عليها وفقا ألحكام القانون.12
استنتاج:
يتضــح ممــا ورد أعــاه أن القانــون األساســي والــذي يعــد رأس الهــرم التشــريعي يف فلســطني قــد أحــال أمــر تنظيــم
الهيئــات للقوانــن بالدرجــة األولــى.
قانون رقم ( )12لسنة  1995بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية:
لــم يـ ِ
ـأت هــذا القانــون علــى ذكــر أي عالقــة لســلطة الطاقــة يف الهيئــة العامــة للبتــرول ،باســتثناء مــا ورد يف املــادة األولــى منــه
يف التعريفــات ،حيــث عــرف القانــون الطاقــة علــى أنهــا «الطاقــة بجميــع صورهــا (الكهربائيــة ،مشــتقات النفــط والغــاز ،عناصــر
الطاقــة املتجــددة ..الــخ» .ففــي التعريــف اعتبــر مشــتقات النفــط والغــاز كجــزء مــن الطاقــة التــي هــي حتــت مســؤولية ســلطة
الطاقــة.13
وســبب عــدم إحالــة أي مســؤولية لســلطة الطاقــة عــن الهيئــة العامــة للبتــرول يعــود علــى معارضــة وزيــر املالــة للتخلــي مــن حيــث
املبــدأ عــن اتبــاع عمــل الهيئــة لــه شــخصيا ملــا توفــره مــن ســيولة ماليــة عاليــة.
التشريعات الثانوية (األنظمة /اللوائح/قرارات مجلس الوزراء):
تعليمات وزير العمل رقم ( )7لسنة 2005م بوقاية العاملني يف أعمال الغاز واملواد البترولية:
تتكــون هــذه التعليمــات مــن ثمانيــة مــواد تناولــت بالتنظيــم كل مــن املواضيــع التاليــة :إتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لوقايــة العاملــن،
تدريــب العاملــن ،تزويــد العمــال بكمامــات خاصــة ،توفيــر اشــتراطات الســامة يف محطــات الغــاز ،والتزامــات العامــل يف أعمــال
الغــاز واملــواد البتروليــة.

10
11
12
13

القانون األساسي المعدل ،المادة رقم (.)6
القانون األساسي المعدل ،المادة رقم (.)60
القانون األساسي المعدل ،المادة رقم (.)69
قانون رقم ( )12لسنة  1995بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية.
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الهيئــة العامــة للبتــرول :بــن الواقـــــــع واملأمــــــول

قرار مجلس الوزراء رقم ( )17لعام 2008م بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول:
علــى إثــر القــرار القاضــي بإحلــاق الهيئــة العامــة للبتــرول بــوزارة املاليــة يف عــام  2003والــذي مت إصــداره لتنظيــم عــدة أمــور
أساســية تتعلــق بالهيئــة ،أهمهــا :صالحيــات الهيئــة العامــة للبتــرول.14
استنتاج:
إن الهيئــة العامــة للبتــرول تعمــل حاليــا بــدون قانــون خــاص ينظــم عملهــا علــى غــرار الهيئــات االخــرى ،وبــدون
مرجعيــة قانونيــة يحتكــم إليهــا كافــة األطــراف مــن أجــل حتديــد العالقــة بــن الهيئــة واألطــراف األخــرى.
يف مقابلــة مــع مديــر عــام الهيئــة العامــة للبتــرول ربيــع حســن أشــار الــى انــه مت إعــداد قانــون يحكــم عمــل الهيئــة مــن قبــل جلنــة
شــكلت بقــرار مــن مجلــس الــوزراء ،هــذه اللجنــة تكونــت مــن عضويــة وزارة العــدل ،والهيئــة العامــة للبتــرول ،ووزارة االقتصــاد
الوطنــي ،وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،باإلضافــة إلــى ممثــل عــن ديــوان الرئاســة ،وآخــر عــن االمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء.
وقــد انتهــت هــذه اللجنــة مــن إعــداد القانــون ،وأرســل إلــى مجلــس الــوزراء لعرضــه ،وقــد وزع علــى الــوزراء إلبــداء الــرأي وإعطــاء
مالحظاتهــم ،وبالتالــي مــن املتوقــع إصــدار القانــون قبــل نهايــة  ،2018بعــد مصادقــة الرئيــس محمــود عبــاس علــى هــذا القانــون،
مــن املتوقــع أن ينبثــق عنــه نظــام مالــي ونظــام تراخيــص جديــد ،باإلضافــة إلــى حتديــد الرســوم ،وأضــاف مديــر عــام الهيئــة
العامــة للبتــرول ،بــأن العمــل يجــري علــى مأسســة عمــل الهيئــة العامــة للبتــرول بالشــراكة مــع جهــات االختصــاص الرســمية
كافة.15
ويف ذات الســياق ،ويف مقابلــة حصريــة مــع الســيد جفــال جفــال مديــر عــام ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة ،أكــد أنــه مت إعــداد
قانــون خــاص ينظــم عمــل الهيئــة ،والقانــون قيــد اإلقــرار واالعتمــاد (وقــت إعــداد هــذا التقريــر) ،مــن قبــل مجلــس الــوزراء ،حيــث
مت إقــرار القانــون بالقــراءة األولــى والثانيــة يف مجلــس الــوزراء ،ضمــن مراحــل اقــراره واعتمــاده16.
اتفاقيات :بروتوكول باريس االقتصادية
عاجلــت اتفاقيــة باريــس بشــكل عــام موضــوع البتــرول يف األراضــي الفلســطينية وفــق أحــكام البنــد الثانــي عشــر منهــا والتــي
كانــت محــوراً لألســاس القانونــي لتنظيــم البتــرول يف فلســطني حيــث نصــت يف البنــد ( )12مــن بروتوكــول باريــس االقتصــادي
علــى مــا يلــي:
أ .املقاييــس األردنيــة ،كمــا هــي محــددة يف امللحــق « »1ســيتم قبولهــا يف اســتيراد منتجــات البتــرول إلــى املناطــق ،إذا مــا تطابقــت
مــع املقاييــس املوجــودة يف دول االحتــاد األوروبــي والواليــات املتحــدة التــي وضعــت معاييرهــا حســب املعاييــر احملــددة للظــروف
اجلغرافيــة إلســرائيل وقطــاع غــزة والضفــة الغربيــة .أمــا حــاالت املنتجــات النفطيــة التــي ال تتطابــق مــع هــذه املقاييــس ،فســوف
حتــال إلــى جلنــة خبــراء مشــتركة مــن أجــل حــل مناســب لهــا ،وميكــن للجنــة أن تقــرر بالتبــادل قبــول مقاييــس مختلفــة الســتيراد
البنزيــن الــذي يتطابــق مــع املقاييــس األردنيــة ،وإن كانــت ال تتطابــق يف بعــض املعاييــر مــع املقاييــس األوروبيــة واألمريكيــة.
وســتعطي اللجنــة قرارهــا يف غضــون ســتة أشــهر ،وحلــن اتخــاذ قــرار مــن قبــل اللجنــة ،ويف مــدة ال تتجــاوز الســتة أشــهر مــن
توقيــع االتفــاق ،ميكــن للســلطة الفلســطينية أن تســتورد بنزينـاً لألســواق الفلســطينية يف املناطــق وفقـاً الحتياجــات هــذه الســوق
بشـ�رط:
 14قرار مجلس الوزراء رقم ( )17لعام 2008م بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول.
 15لقاء مدير العام للهيئة العامة للبترول ربيع حسن مع جريدة الحياة الجديدة ،بتاريخhttp://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=415c95cy68536668Y415c95c 4/11/2018 :
 16مقابلة حصرية مع السيد جفال جفال مدير عام ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -تشرين ثاني .2018
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 .1يتم متييز لون البنزين عن ذلك املسوق يف أسواق إسرائيل.
 .2تتخذ السلطة الفلسطينية كل اخلطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين يف إسرائيل.
ب .الفــارق يف ســعر البنزيــن النهائــي للمســتهلكني اإلســرائيليني واملســتهلكني يف املناطــق يجــب أ ّال يتجــاوز  15باملائــة مــن الســعر
النهائــي الرســمي للمســتهلك يف إســرائيل ،وللســلطة الفلســطينية احلــق يف حتديــد أســعار منتجــات النفــط يف املناطــق مــا عــدا
البنزيـ�ن.
ت .إذا كان مســتوى البنزيــن املصــري يتطابــق مــع شــروط الفقــرة الفرعيــة «أ» أعــاه ،ســيتم الســماح باســتيراد البنزيــن املصــري
أيضـاً.17 .
إستنتاج:
يتضــح مــن النــص الســابق بأنــه يســمح للســلطة الفلســطينية حســب أحــكام إتفاقيــة باريــس اإلقتصاديــة
باســتيراد النفــط مــن غيــر املــورد اإلســرائيلي علــى خــاف الواقــع حيــث أن االســتيراد الوحيــد للنفــط حتــى هذه
اللحظــة كان مــن مورديــن اســرائيليني ،ولكــن هــذا االســتيراد مت تقييــده بــأن تتطابــق معاييــر اإلســتيراد كمــا هــو
مذكــور يف البنــد أعــاه مــع املعاييــر املوجــودة يف دول االحتــاد األوروبــي والواليــات املتحــدة األمريكيــة باإلضافــة
الــى معاييــر اجلانــب االســرائيلي .وان تقــوم اســرائيل بتحصيــل الضرائــب واجلمــارك علــى املعابــر .كمــا أن هنــاك
شــرط يف اتفاقيــة باريــس االقتصاديــة علــى الســلطة الفلســطينية ،بأنــه يجــب أن ال يقــل ســعر البنزيــن النهائــي
للمســتهلك الفلســطيني يف املناطــق احملتلــة عــن  15%مــن الســعر النهائــي الرســمي للمســتهلك االســرائيلي.
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي مانــع قانونــي فعلــي مينــع الســلطة الفلســطينية مــن حــق إســتيراد البتــرول مــن دول أخــرى اال
أن االســتيراد لــم يتــم نتيجــة لألســباب االتيــة:
أوالً :وجــود الشــروط املتعلقــة باملواصفــات ،حيــث أن هنالــك عــدم تطابــق ملواصفــات البتــرول يف كل مــن األردن ومصــر مــع
املواصفــات يف مناطــق الســلطة ،واملتعلقــة بنســبة الكربــون يف هــذه املــواد والتــي تصــل الــى أضعــاف مــا هــو مســموح بــه حســب
اتفاقيــه باريــس ،خاصــة أن معظــم املعــدات واآلالت واملركبــات يف فلســطني هــي حســب املواصفــات اإلســرائيلية ،والتــي تشــترط
نســبة كربــون متدنيــة.
ثاني ـاً :هنالــك عائــق فيمــا يتعلــق بتحصيــل الضرائــب والرســوم املفروضــة علــى املعابــر التــي تســيطر عليهــا اســرائيل ،حســب
اتفاقيــة باريــس االقتصاديــة ،فعلــى ســبيل املثــال هنالــك موافقــة مبدئيــة مــن اجلانــب اإلســرائيلي علــى اســتيراد احملروقــات،
ولكــن هنــاك خــاف يتعلــق بدفــع الرســوم واجلمــارك ،والــذي شــكل أحــد الصعوبــات التــي واجهــت الهيئــة العامــة للبتــرول يف
تنفيــذ االتفاقيــة التــي وقعــت عــام  2014مــع فنزويــا ،وتنــص علــى تزويــد الســلطة بأربــع دفعــات ســنويا مطابقــة للمواصفــات
علــى مــدار خمــس ســنوات .حيــث اشــترطت إســرائيل حتصيــل اجلمــارك عنــد ادخــال الشــحنات ،األمــر الــذي ســيخلق ضغطــا
علــى اخلزينــة الفلســطينية ويخلــق أزمــة يف الســيولة ،حيــث ســيتم الدفــع فــور دخــول الشــحنات يف حــن ســيتم اســتيفاؤها بعــد
 60يومــا ،عبــر املقاصــة).
كمــا وأن اتفاقيــة باريــس تضــع محــدداً آخــر ألســعار البنزيــن حيــث يجــب أن ال يقــل ســعر البنزيــن النهائي للمســتهلك الفلســطيني
يف املناطــق احملتلــة عــن  15%مــن الســعر النهائــي الرســمي للمســتهلك اإلســرائيلي وهــو مــا مت النــص عليــه يف البنــد الثالــث مــن
18
األتفاقيــة املذكــورة ،كــي ال يؤثــر أســعار اســتهالك البنزيــن يف األراضــي الفلســطينية على املســتهلك اإلســرائيلي.

 17برتوكول باريس االقتصادي ،البند رقم ()12
 18تقرير بعنوان «الهيئة العامة للبترول بين التقييم والتقويم» االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان.2009 ،
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كل هــذا يبــن أن الشــراء مــن املصــايف االســرائيلية أكثــر جــدوى مــن أي مصــدر آخــر يتعامــل بالســعر العاملــي ،ويف حــال وجــود
مصــدر آخــر يوفــر قــدراً مــن الدعــم ســتكون عمليــة اإلســتيراد مجديــة وميكــن أن يلمســها املواطــن ،لكــن يف غيــاب هــذا الدعــم
لــن يكــون الســعر أقــل ممــا نحصــل عليــه مــن إســرائيل ،إضافــة الــى أن خلــو االســتيراد مــن إســرائيل مــن أيــة مخاطــرة ميكــن أن
ترافــق عمليــة االســتيراد مــن اخلــارج.
استنتاج:
يف ضوء الشرح السابق فان العوائق نحو استيراد البترول من اخلارج هي عملية وفنية وليست قانونية.
االتفاقيات مع الشركات اإلسرائيلية املزودة:
قامتــ الهيئ��ة العام��ة للبتـ�رول بعق��د اتفاقي��ة م��ع شـ�ركة “دور” اإلســرائيلية منــذ بدايــة تأسيســها عــام  ،1994حيــث مت إلغــاء
االتفاقيــة املذكــورة عــام  2012بعـ�د اسـ�تبدالها باتفاقيـ�ة مـ�ع شـ�ركة “ب��از» واتفاقي�ةـ اخرــى م��ع ب��ازان م��ن اج��ل تزويـ�د املناطـ�ق
الفلس�طـينية بجمي��ع احتياجاته��ا م��ن املشتــقات النفطيــة ليتــم توريــد احملروقــات مناصفــة مــع شــركة بــاز باســتثناء الغــاز
الــذي يتــم توريــده مــن بــاز غــاز عبــر شــركة بــاز اإلســرائيلية وبعــض الكميــات احملــدودة مــن شــركة بــازان حيفــا.
وقــد ناقــش مجلــس الــوزراء الفلســطيني يف جلســته رقــم ( )212بتاريــخ ،2018/7/17 :ســبل إصــاح قطــاع احملروقــات
وعمــل الهيئــة العامــة للبتــرول ،مبــا يشــمل طــرح عطــاء للتوريــد بشــروط أفضــل ،19ويف ذلــك يشــير الســيد جفــال جفــال
مدي��ر عــام دي�وـان الرقاب�ةـ اإلداري��ة واملالي��ة انــه حاليــا يتــم العمــل وفــق قانــون الشــراء العــام ،مــن خــال طــرح مناقصــات
جديــدة لشــراء البتــرول ،وحاليــا يتــم تنفيــذ إجــراءات الترســية والتعاقــد وفــق األصــول.20

 19البيان الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته رقم ( )212بتاريخ.17/7/2018 :
 20مقابلة حصرية مع السيد جفال جفال مدير عام ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -تشرين ثاني .2018
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الفصل الثاني
القضايا اإلدارية والفنية المتعلقة بعمل الهيئة العامة للبترول
متنــح الشــركات املــزودة اإلســرائيلية الهيئــة مهلــة تســديد أو فتــرة ســماح ب  35يــوم لفاتــورة املشــتريات بحيــث يتــم احتســاب
فائــدة علــى الهيئــة مبعــدل الفائــدة املنشــورة لــدى بنــك لئومــي مضافـاً إليهــا  4%ســنوياً يف حالــة التأخيــر عــن الســداد ،ويف
املقابــل تقــوم الهيئــة مبنــح احملطــات الفلســطينية العاملــة فتــرة ســماح ب  25يــوم ،وتصــدر الهيئــة فواتيــر املبيعــات كل فتــرة
ايضـاً ،يف حــال عــدم التســديد للشــركات املــزودة ضمــن مهلــة االئتمــان التــي رتبتهــا تلــك االتفاقيــات بســبب نقــص الســيولة
تتحمــل الهيئــة اعبــاء ماليــة ،تشــكل تبعــا حلكــم مشــتريات مشــتقات النفــط مبالــغ ضخمــة.
االنحراف عن طلبية الشراء الشهرية:
تقــوم الهيئــة بتســليم طلبيــة الشــراء لكميــات احملروقــات الغــاز املقــدرة يف كل شــهر وذلــك بفتــرة ال تزيــد عــن  15يــوم مــن
بدايــة كل شــهر ميــادي وذلــك بانحــراف مســموح بــه  7%بالزيــادة او النقصــان عــن طلبيــة الشــراء ،ويف حالــة جتــاوز
االنحــراف املســموح بــه بالزيــادة فــان الهيئــة ملزمــه بدفــع ســعر الشــراء للشــهر الــذي مت بــه االنحــراف او الشــهر الــذي يلــي
ايهمــا اعلــى مضروبــا بالكميــة الزائــدة عــن االنحــراف ،امــا يف حالــة االنحــراف بالنقصــان فــان الهيئــة تدفــع فــرق الســعر
بــن ســعر الشــهر احلالــي وســعر الشــهر التالــي مضروبــا بالكميــة التــي تزيــد عــن االنحــراف.
يف حــال مت جتــاوز احلــد املســموح بــه لطلبيــة الشــراء الشــهرية املعــدة مــن قبــل الهيئــة أكثــر مــن مــره بســبب صعوبــة
التقديــر للكميــة املطلوبــة وســلوك اصحــاب احملطــات خاصــة إذا تبــن أن ســعر احملروقــات ســوف يــزداد يف الشــهر الثانــي
فتقــوم تلــك احملطــات بزيــادة مشــترياتها وتخزينهــا مــن الهيئــة لالســتفادة مــن فــرق الســعر وحتقيــق أربــاح علــى حســاب
الهيئــة الــذي تقــوم مضطــرة بدفــع فــرق الســعر للكميــة الزائــدة عــن االنحــراف املقبــول طبق ـاً لالتفاقيــات مــع الشــركات
اإلســرائيلية ،وينتــج عــن هــذا حتمــل الهيئــة اعبــاء ماليــة تصــل يف معدلهــا مليــون شــيكل شــهريا.
جتاوز سقف االئتمان (:)Obligo
متنـ�ح الشـ�ركات املـ�زودة اإلسـ�رائيلية الهيئـ�ة سـ�قف ائتمـ�ان ( )Authorized Obligoوالــذي يبلــغ بــن  400مليــون شــيقل
اســرائيلي و 390مليــون شــيقل اســرائيلي لــكل مــن شــركة بــاز وبــازان علــى التوالــي ،وتشــترط الشــركات االســرائيلية علــى
الهيئــة عــدم جتــاوز ســقف االئتمــان اال بعــد احلصــول علــى موافقــه خطيــة مــن الشــركة املــزودة باإلضافــة الــى حتمــل الهيئــة
فائــدة ســنوية تســاوي ســعر الفائــدة املنشــور مــن بنــك لئومــي مضافــا اليهــا  4%وذلــك علــى الرصيــد اليومــي املتجــاوز
للســقف.
لــم يتــم جتــاوز ســقف االئتمــان الن الشــركة املــزودة توقــف التوريــد للمحروقــات لــو يحــدث ذلــك ،مبعنــى ان املانــع هــو
الشــركات املــزودة وليســت ضوابــط ماليــة تضعهــا الهيئــة.
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فرق سعر الغاز احمللي عن املستورد
بنــاء علــى االتفاقيــات املوقعــة مــع الشــركات االســرائيلية املــوردة تتقاســم كل مــن شــركة بــاز وبــازان مناصفــة توريــد احملروقــات
للمناطــق الفلســطينية ،باســتثناء الغــاز( )LPGالــذي يتــم شــراؤه مــن بــاز غــاز مــن خــال شــركة بــاز .حتــدد وزارة الطاقــة
االســرائيلية حصــة الســوق الفلســطيني مــن الغــاز احمللــي أو مــا يعــادل  30%مــن إجمالــي الكميــة املخصصــة الــى بــاز غــاز ايهمــا
اكبــر ،وبنــاء عليــه يتــم تســعير حصــة الســوق الفلســطيني مــن الغــاز احملــدد يف االتفاقيــة بســعر الغــاز احمللــي ،ومــا يفــوق ذلــك عــن
كميــة االســتهالك الفلســطيني يتــم تســعيره بســعر الغــاز املســتورد ويتــم التحاســب عليــه علــى هــذا االســاس يف نهايــة الشــهر لــدى
صــدور فواتيــر الشــراء الشــهرية ،والن شــركة بــاز تصــدر فاتــورة شــراء كل  10ايــام تســجل ســعر الغــاز املســتهلك كامــا بالســعر
احمللــي ألن ســعر الغــاز املســتورد ال يتــم التعــرف عليــه اال يف نهايــة الشــهر ليتــم احتســاب فــرق ســعر الغــاز املســتورد عــن احمللــي
وحتميــل الهيئــة بالفــرق .ويف هــذه احلالــة تتحمــل الهيئــة فــرق ســعر الغــاز املســتورد عــن احمللــي عمــا يفــوق اســتهالك الســوق
الفلســطيني عــن حصــة الهيئــة مــن الغــاز احمللــي اإلســرائيلي.
استنتاج:
بنــاء علــى مــا تقــدم ،يالحــظ أن الهيئــة تعمــل يف ظــل اتفاقيــات شــراء حاليــة – غيــر منصفــه – ترتــب بســببها
علــى الهيئــة كثيــر مــن االلتزامــات.
آلية احتساب السعر النهائي للبنزين والسوالر للمستهلك الفلسطيني
ترتبــط أســعار احملروقــات يف إســرائيل بحركــة األســعار العامليــة للبتــرول ،حيــث يتــم إحتســاب معــدل األســعار بشــكل
شــهري آلخــر خمســة أيــام عمــل يف الشــهر الســابق ،وتــزود الطــرف الفلســطيني ممثــا بهيئــة البتــرول يف ســعر بيــع املصفــاة
اإلســرائيلية واملصاريــف اللوجســتية وهامــش ربــح املصفــاة مخصومـاً منــه النســبة العامليــة للتطايــر يف البنزيــن والبالغــة 5
باأللــف ،ومضافـاً إليــه كل مــن ضريبــة البلــو وضريبــة القيمــة املضافــة.
وبنــاء عليــه ،تقــوم الهيئــة بإحتســاب أســعار احملروقــات يف بدايــة كل شــهر بعــد التشــاور مــع وزيــر املاليــة ليصــار تعميمهــا
علــى احملطــات ،وذلــك اســتنادا علــى مبلــغ الدعــم املالــي املنــوي تقدميــه مــن قبــل وزارة املاليــة لتخفيــض الســعر علــى
املواطــن الفلســطيني.
ومث��ال ذلــك ،إحتسـ�اب الس��عر النهائيــ للمســتهلك الفلسـ�طيني ألحدــ األش��هر الفعليةــ ل��كل مـ�ن البنزيــن والســوالر ،ضمــن
اجلــدول املرفــق:
اجلهة احملددة للسعر
وزارة الطاقة اإلسرائيلية
االتفاقية بني الطرفني
وزارة البنية التحتية
معيار عاملي

البيان

بنزين 95

سوالر

سعر مصفاة البترول اإلسرائيلية

1.7437

1.8133

التكاليف اللوجستية

0.2010

0.0450

ضريبة البلو

3.0286

2.9017

التطاير 005.

-0.0087

------

السعر قبل الضريبة املضافة

4.9646

4.7600

Vat 17%

0.8440

0.8092

سعر الهيئة االجمالي

5.8086

5.5692

اتفاقية باريس االقتصادية
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يطــرح :قيمــة التخفيــض للســعر والــذي يقــرر مــن مجلــس
البتــرول يف نهايــة كل شــهر للشــهر التالــي بواقــع 0.6858
شــيقل /لتــر بنزيــن و  0.19624شــيقل  /لتــر ســوالر

سعر التاجر

يضــاف  :هامــش ربــح احملطــة (التاجــر) وهــو ثابــت محــدد
مــن قبــل الهيئــة مــن عــام  2004بواقــع  0.490شــيقل /لتــر
بنزيــن و  0.300شــيقل  /لتــر ســوالر

سعر املستهلك

5.7400

6.2300

5.3730

5.6730

املصدر :باالستناد على قائمة األسعار املرسلة شهريا من الشركات املزودة.

بناء على جدول مكونات السعر النهائي للمستهلك الفلسطيني ،يالحظ ما يلي:
·لقــد تــدرج ســعر لتــر احملروقــات الواحــد يف املثــال اعــاه مــن شــيكل وســبعة اغــورات وشــيكل وثمانيــة اغــورات تقريبــا
مــن مصفــاة البتــرول اإلســرائيلية ومــروره بأعبــاء وضرائــب البلــو والضريبــة املضافــة ليصــل كمــا هــو مبــن اعــاه ومبــا
يقــارب  6.23شــيقل للبنزيــن و 5.67شــيكل للســوالر كتكلفــة شــراء علــى الهيئــة العامــة للبتــرول او مــا يســمى ســعر
الســلطة او الهيئــة.
·اســتنادا للمشــاورات بــن مديــر عــام الهيئــة ووزيــر املاليــة والتخطيــط يحــدد ســعر احملروقــات للمســتهلك الفلســطيني
ويعمــم علــى احملطــات الواجــب االلتــزام بهــا .ويؤخــذ بعــن االعتبــار لــدى حتديــد الســعر النهائــي للمســتهلك عوامــل
متعــددة منهــا مبلــغ الدعــم املالــي املنــوي تقدميــه شــهريا للهيئــة تبعــا للوضــع املالــي للحكومــة وحجــم الســيولة املتوفــرة يف
اخلزينــة.
·كمــا يالحــظ يف املثــال أعــاه ،بلغــت الضرائــب املفروضــة علــى احملروقــات ،البنزيــن  )3.872( 95شــيكل ،الســوالر
( )3.711شــيكل ومبعــدل حوالــي  67%للبنزيــن و 69%للســوالر مــن ســعر الشــراء ممــا يعنــي ان الضرائــب تفــوق بثــاث
اضعــاف تقريبــا ســعر شــراء البنزيــن مــن املصفــاة مضافــا اليهــا هامــش ربــح املصفــاة.
·بشــكل عــام متثــل الضرائــب مــن مجمــل ســعر الشــراء  ،68%ممــا يعنــي ايضــا ان ارتفــاع او انخفــاض أســعار احملروقــات
يف فلســطني ســوف ال يــوازي ارتفاعهــا وانخفاضهــا يف األســواق العامليــة لســببني ،األول :هنــاك  68%تقريبــا ضرائــب
(بلــو ،وقيمــة مضافــة) تدخــل ضمــن مكونــات الســعر والســبب الثانــي يكمــن يف ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الشــيقل،
حيــث هنــاك تناســبا عكســيا بــن اســعار النفــط واســعار صــرف الــدوالر ،مبعنــى ارتفــاع ســعر صــرف العملــة األميركيــة
متتـ�ص جـ�زءا كبيـ�را مـ�ن نسـ�بة االنخفـ�اض يف اسـ�عار النفـ�ط ،والعكـ�س صحيـ�ح.
استنتاج:
يف ضــوء العــرض الســابق يالحــظ أن العائــدات الضريبيــة مــن البتــرول مرتفعــة جــدا ،كنســبة مــن الســعر النهائي،
وكذلــك تبعــا لكميــة املبيعــات التــي تصــل إلــى مليــار ليتــر ســنويا ،وتشــكل مكـ ّـون رئيــس مــن مبنــى اإليــرادات
العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،وتصــل إلــى حوالــي  3مليــار شــيكل ســنويا.
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الهيئــة العامــة للبتــرول :بــن الواقـــــــع واملأمــــــول

آلية دفع أثمان احملروقات من قبل محطات بيع احملروقات:
تتبع الهيئة يف اعادة بيع احملروقات الواردة الى محطات احملروقات يف املناطق الفلسطينية ثالثة انظمة للدفع:
نظام الدفع النقدي للمحطات:
يبلــغ عــدد احملطــات التــي يتــم التعامــل معهــا علــى اســاس النظــام النقــدي  96محطــه مــن ضمنهــا احملطــات العاملــة يف
قطــاع غــزة.
نظام االئتمان بكفالة:
يبلــغ عــدد احملطــات التــي يتــم التعامــل معهــا علــى اســاس هــذا النظــام  22محطــة ،حيــث تتمتــع احملطــة مبهلــة للدفــع بواقــع
 25يــوم ويكــون ديــن احملطــة مغطــى بضمــان الكفالــة البنكية.
نظام االئتمان بدون كفالة:
يبلــغ عــدد احملطــات التــي يتــم التعامــل معهــا علــى هــذا األســاس  151محطــة ،حيــث تتمتــع تلــك احملطــات يف متويــل مجانــي
مــن الهيئــة ملــدة  25يــوم ،ناهيــك عــن مخاطــر التعثــر وعــدم التســديد مــن قبــل احملطــات التــي تعمــل مبوجــب هــذا النظــام.
وبالرغــم مــن أن هنــاك قــرار صــادر مــن مجلــس الــوزراء عــام  2013بشــأن جتنــب التعثــر بالديــون ووقــف الدفــع املؤجــل/
باالئتمــان للمحطــات ،إال أن عــدد احملطــات التــي مت حتويلهــا الــى النظــام النقــدي علــى مــدار خمســة ســنوات ولغايــة االن
ال تزيــد عــن  96محطــة اي 35%فقــط مــن مجمــوع احملطــات.
ويف ذلــك يشــدد الســيد جفــال جفــال مديــر عــام ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة علــى ضــرورة إلــزام جميــع محطــات بيــع
احملروقــات ،بنظــام الدفــع النقــدي مــن اجــل جتنيــب الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مخاطــر التعثــر املالــي للمحطــات،
وبالتالــي دفــع فوائــد للشــركات اإلســرائيلية علــى حســاب اخلزينــة العامــة ،مضيفــا يف ذات الوقــت ان االمــر بحاجــة الــى
وقــت مــن اجــل االنتهــاء مــن احملطــات التــي تعمــل مــع الهيئــة ببيــع االجــل.21
موقف نقابة أصحاب احملطات:
ويف مقابلــة خاصــة مــع الســيد ســهيل جابــر ،رئيــس نقابــة أصحــاب محطــات احملروقــات ،رفــض فكــرة إلــزام محطــات احملروقــات
بالدفــع النقــدي ،وذلــك كــون دفــع اآلجــل وضمــن فتــرة الســماح املمنوحــة هــو اســتحقاق تاريخــي ألصحــاب محطــات احملروقــات،
لــن يتــم التنــازل عنــه ،خاصــة وان محطــات احملروقــات تبيــع أيضــا (بيــع آجــل) خاصــة للمؤسســات الرســمية «احلكومــة» وغيرهــا،
محــذرا ان تنفيــذ مثــل هــذا القــرار ســيؤدي الــى تعثــر كبيــر يف عجلــة االقتصــاد يف املناطــق الفلســطينية ،وشــلل يف االقتصــاد.
وعنــد طــرح مشــكلة تعثــر بعــض احملطــات يف دفــع املســتحقات عليهــا ،االمــر الــذي كلــف اخلزينــة العامــة أمــواال طائلــة ،أوضــح
رئيــس نقابــة أصحــاب محطــات الوقــود الــى ان الســبب يف ذلــك تهــاون الهيئــة العامــة للبتــرول يف منــح تراخيــص ألشــخاص
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وجهــات غيــر مؤهلــة ،إلعتبــارات غيــر مهنيــة  ،تنظيميــة ،أو ألشــخاص محســوبني علــى األجهــزة األمنيــة ،األمــر الــذي أدى
إلــى تلــك اإلشــكاالت والتعثــر املالــي ،مضيفــا أنــه ال يجــوز حرمــان محطــات احملروقــات مــن إســتحقاق لهــا بســبب تعثــر بعــض
احملطــات غيــر املؤهلــة باألصــل.22
احتياجات السوق الفلسطيني من احملروقات والقدرة االستيعابية للتخزين:
تقــوم الهيئــة العامــة للبتــرول باســتيراد احتياجــات الســوق الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة مــن مشــتقات البتــرول مــن اجلانب
اإلســرائيلي ،وتفريغهــا يف املخــازن الرئيســية التابعــة للهيئــة العامــة للبتــرول يف نعلــن وترقوميــا ،حتتــوي مخــازن نعلــن علــى
ســبعة خزانــات ملختلــف املشــتقات النفطيــة ،امــا بالنســبة لترقوميــا فــا يوجــد فيهــا خزانــات ثابتــة ،حيــث يتــم التفريــغ مــن
الصهاريــج اإلســرائيلية الــى الصهاريــج الفلســطينية مباشــرة.23
يقــدر معــدل مشــتريات الهيئــة مــن احملروقــات مــا يعــادل  80مليــون لتــر مــن احملروقــات شــهريا ،منهــا  25مليــون لتــر بنزيــن
و 55مليــون لتــر ســوالر ،باإلضافــة الــى  14ألــف طــن مــن غــاز الطبيــخ وغيرهــا مــن املشــتقات االخــرى مثــل الــكاز والغــاز.
حتتفــظ الهيئــة مبخــزون مــن الوقــود ال يغطــي يف األغلــب أكثــر مــن االحتيــاج الفلســطيني ليــوم واحــد ،ويقــدر مخــزون
الوقــود يف نعلــن مبليونــي لتــر ،منهــا مليــون لتــر بنزيــن ،ومليــون لتــر ســوالر ،و 500طــن غــاز ،و 50ألــف لتــر كاز ،وآخــر يف
اجلنــوب يســتوعب  500طــن غــاز يجــري تخزينهــا يف منطقــة فــرش الهــوى يف منطقــة جنــوب الضفــة.
أما بخصوص التخزين على املستوى االستراتيجي ،يتطلب األمر ،أوالً :قرارات وسياسات واضحة.
ثانيـاً :وجــود مخــازن كبيــرة تكــون قــادرة علــى إســتيعاب الكميــات املخزنــة إســتراتيجيا .وقــد يكــون االتفــاق مــع اإلســرائيليني
علــى نقــل احملروقــات مــن اجلانــب اإلســرائيلي للجانــب الفلســطيني عبــر أنابيــب سيســاعد يف تقليــل التكلفــة وإنشــاء
مخــازن كبيــرة تكــون خطــوة أولــى يف البــدء لتخزيــن الوقــود علــى املســتوى االســتراتيجي.
ويف ذلــك يقــول مديــر عــام الهيئــة العامــة للبتــرول إلــى أن الســلطة الوطنيــة تعمــل علــى فكــرة إنشــاء مخــازن يف جنــوب
الضفــة ووســطها وشــمالها ،منهــا منطقــة األغــوار ،بهــدف تخزيــن مخــزون اســتراتيجي يكفــي لفتــرة معينــة يف حــال حصــول
أي طــارئ ،ولكــن لألســف املعضلــة الرئيســية كانــت تتمثــل باالحتــال االســرائيلي الــذي لــم مينحنــا لغايــة اليــوم املوافقــات
الالزمــة إلنشــاء تلــك املخــازن ،فــإذا أردنــا ان ننشــئ مخــازن لتخزيــن محروقــات هــذا األمــر يحتــاج إلــى موافقــة اســرائيلية،
وقــد توجهنــا الــى اجلهــات الرســمية االســرائيلية عــدة مــرات ،وكانــت األجوبــة دائمــة هــي املماطلــة ،فلــم تكــن هنــاك موافقــة
ولــم يكــن هنــاك رفــض ،وبالتالــي هنــاك تلكــؤ يف هــذا املوضــوع ،وهــذا ليــس غريبــا علــى االحتــال.24
استنتاج:
ال تتوفــر لــدة الهيئــة العامــة للبتــرول قــدرة عمليــة علــى التخزيــن االســتراتيجي للبتــرول ومشــتقاته ،االمــر
الــذي يشــكل تهديــدا لألمــن االقتصــادي ،وتوجــد توجهــات مــن قبــل الهيئــة إلنشــاء مخــازن تصطــدم – حســب
الهيئــة -مبعيقــات مــن االحتــال اإلســرائيلي.

 22مقابلة حصرية مع السيد سهيل جابر رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات  -تشرين ثاني .2018
 23قباجه ،احمد ( ،)2013سوق مشتقات البترول والغاز في الضفة الغربية ،معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني(ماس) ،فلسطين
 24لقاء مدير العام للهيئة العامة للبترول ربيع حسن مع جريدة الحياة الجديدة ،بتاريخhttp://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=415c95cy68536668Y415c95c 2018/11/4 :
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الهيئــة العامــة للبتــرول :بــن الواقـــــــع واملأمــــــول

ظاهرة التهريب للمحروقات:
تعتبــر ظاهــرة تهريــب احملروقــات مــن الظواهــر املدمــرة علــى التنميــة املســتدامة باإلضافــة الــى دور التهريــب يف اضعــاف بنيــة
الدولــة وســيادتها وركائزهــا السياســية االقتصاديــة وتلحــق اضــرار اقتصاديــة للمواطــن الفلســطيني لــدى وصــول محروقــات
مغشوشــة غيــر مطابقــه للمواصفــات.
وبالرغــم مــن اجلهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا الهيئــة العامــة للبتــرول بالتعــاون مــع جهــاز الضابطــة اجلمركيــة الفلســطينية واألمــن
الوقائــي الفلســطيني ،وغيرهــا مــن املؤسســات املعنيــة ،إال أن عمليــة التهريــب ال تــزال تكبــد الهيئــة وبالتالــي اخلزينــة العامــة،
خســائر فادحــة وباألخــص يف املناطــق التــي تســمى «ج» والتــي ال تقــع ضمــن الصالحيــات اإلداريــة واألمنيــة للســلطة الوطنيــة
الفلســطينية.
وتبعــا لتقريــر لوكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية «وفــا» يــرى املختصــون املتابعــون العاملــون يف مكافحــة الوقــود املهــرب يف
جهــاز األمــن الوقائــي والضابطــة اجلمركيــة أن مــا نســبته  20%مــن الوقــود املوجــود يف الضفــة الغربيــة مهــرب ،ويتركــز يف
املناطــق غي��ر اخلاضعةــ للس�يـطرة األمني��ة الفلس��طينية ويف محافظةــ اخللي��ل بش��كل واض��ح .وأن النقــاط العشــوائية لبيــع الوقــود
املهــرب املغشــوش تعمــل حتــت حمايــة جيــش اإلحتــال وتفتــح أبوابهــا بالقــرب مــن معســكراته ،كمــا يســتخدم املهربــون طرقــا
مبتكــرة يف تهريــب الوقــود.
جهــاز األمــن الوقائــي نفــذ خــال العــام اجلــاري وحتــى تاريــخ نشــر التحقيــق  300مداهمــة ،ضبــط وحتــرز خاللهــا علــى 154
ألــف لتــر ســوالر و 13ألــف لتــر بنزيــن مهــرب ،و  34ألــف لتــر مــن مــادة الفيــول املســتخدمة يف مصانــع الزفتــة وهــي تدخــل دون
فواتيـ�ر ضريبيـ�ة وبشـ�كل غيـ�ر قانونـ�ي.
كمــا أغلــق اجلهــاز  38محطــة وقــود منهــا  9مرخصــة والباقــي نقــاط عشــوائية غيــر مرخصــة ،واســتدعى واعتقــل خــال الفتــرة
نفســها أكثــر مــن  55شــخصا علــى ذمــة التحقيــق ،وضبــط حوالــي  3آالف لتــر زيــوت كانــت معــدة للخلــط مــع الســوالر لغشــه،
25
وضبـ�ط وحتـ�رز علـ�ى سـ�يارات وصهاريـ�ج..
وعل��ى سـ�بيل املثــال قام�تـ الضابط��ة اجلمركي��ة بالتعامــل مــع ( )40قضيــة تهريــب محروقــات ،وقامــت مبصــادرة مــا يقــارب 92
26
ألــف لتــر وقود ،خالل عــام .2017
ويتفــق يف ذلــك مديــر عــام هيئــة البتــرول حيــث يقــول عــن ظاهــرة تهريــب البتــرول «ظاهــرة منتشــرة بشــكل واســع ،واألمــر يتعلــق
باحلــس الوطنــي ،فبيــع محروقــات مغشوشــة يؤثــر بشــكل كبيــر علــى مركبــات املواطنــن وكذلــك علــى العائــد الضريبــي للخزينــة
العامــة ،مضيفــا بــأن ليــس لدينــا حاليــا إحصائيــات ثابتــة عــن حجــم التهريــب ،ولكــن تردنــا تقاريــر مــن االمــن الوقائــي ،وكذلــك
تقاريــر أخــرى مــن الضابطــة اجلمركيــة» ،ومــا زالــت اإلحصائيــات غيــر ثابتــة ،ولكــن مــن الواضــح أن هــذه الكميــات تؤثــر علــى
الســوق ،والهيئــة العامــة للبتــرول لــم تعــد بعــد دراســة دقيقــة حــول هــذا املوضــوع .27
ويعــزى أســباب التهريــب الــى عــدم وجــود مقومــات لوجســتية وإطــار عمــل قانونــي واضــح ينظــم عمــل اجلهــات األمنيــة التــي
تتولــى مــع الهيئــة مكافحــة التهريــب والغــش يف احملروقــات ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
·عدم وجود خطط عمل فاعلة ملواجهة التهريب والغش يف احملروقات.
·عدم توفر صهاريج نقل للمحروقات من اجل التعامل مع حاالت التهريب.
·عدم توفر مساحة كافيه يف مستودعات الهيئة لالحتفاظ يف املضبوطات.
 25تقرير صحفي :وقود مهرب ومغشوش يفتك باملركبات ،وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية «وفا» http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=PsUVBPa807097013283aP 2017
sUVBP
 26بيان إلدارة العالقات العامة واالعالم بالضابطة اجلمركية للعام .2017
 27لقاء مدير العام للهيئة العامة للبترول ربيع حسن مع جريدة احلياة اجلديدة ،بتاريخhttp://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=415c95cy68536668Y415c95c 4/11/2018 :
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·عدم توفر مختبر متنقل أو ثابت لفحص العينات املضبوطة على الفور يف عمليات التهريب.
·عدم وجود اجراءات رادعة للمهربني من النيابة العامة واحملاكم الفلسطينية.
·عــدم وجــود ممارســات علــى املســتوى السياســي لعمــل التنســيقات الالزمــة مــع اجلانــب االســرائيلي للمســاعدة يف مكافحــة
التهريــب يف مناطــق .))C
استنتاج:
ظاهــرة تهريــب احملروقــات منتشــرة يف املناطــق الفلســطينية ،وخاصــة املناطــق املســماة (ج) ،وهــي ظاهــرة خطيــرة
تــؤدي الــى هــدر ماليــن الشــواكل مــن اخلزينــة العامــة ،إضافــة الــى اثارهــا البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة
اخلطيــرة ،وبحاجــة الــى جهــد تكاملــي مــن األجهــزة األمنيــة واملؤسســات الرســمية ذات الصلــة ،إضافــة الــى الوعي
املجتمعــي خلطــورة هــذه الظاهــرة.
تبعــا لتقريــر وكالــة االنبــاء واملعلومــات الفلســطينية «وفــا» فــان  20%مــن الوقــود يف مناطــق الضفــة الغربيــة مهــرب ،ومــن خــال
حســاب رياضــي للباحــث فــان اإليــرادات الضريبيــة مــن الوقــود «الشــرعي» خــال عــام تبلــغ حوالــي  3مليــار شــيكل تبعــا لتقاريــر
وزارة املاليــة والتخطيــط املوثقــة ،وهــذا يشــكل  80%مــن االيــراد الكلــي تبعــا لوجــود  20%وقــود مهــرب ،وبالتالــي فــان األمــوال
التــي تخســرها اخلزينــة العامــة تصــل الــى حوالــي  750مليــون شــيكل.28

 28تقدير رياضي من الباحث يحتمل نسبة خطأ ألنه اعتمد في مدخالته االبتدائية على تقديرات األجهزة األمنية التي تعمل في مكافحة التهريب ،وليس ارقام او نسب
محددة.

19

الهيئــة العامــة للبتــرول :بــن الواقـــــــع واملأمــــــول

الفصل الثالث
بيئة الشفافية والنزاهة والمساءلة في الهيئة العامة للبترول
ســاهمت ظــروف وآليــات إنشــاء الهيئــة العامــة للبتــرول ،دون وجــود قانــون خــاص ،يف تغييــب املبــادئ األساســية ،املتعلقــة بــاألداء
وااللتــزام بالشــفافية يف العمــل وإخضاعهــا للرقابــة واملســاءلة علــى مختلــف الشــؤون املتعلقــة بهــا .األمــر الــذي جعلهــا مثــار
جــدل وحلقــة أضعــف وأســهل للمشــككني واملتهمــن مــن مختلــف األطيــاف واألطــراف ذات الصلــة ،وحتــى بعيــدة الصلــة مبوضــوع
الرقابــة واملتابعــة مللــف قطــاع احملروقــات يف األراضــي الفلســطينية .فمنــذ تأســيس الهيئــة يف العــام  ،1994وحتــى حتويلهــا إلــى
وزارة املاليــة يف حزيــران  2003ومــا بعــد ذلــك ،لــم حتتكــم الهيئــة يف إدارة شــؤونها وآليــات عملهــا إلــى قانــون محــدد أو أنظمــة
معينــة خاصــة بهــا .األمــر الــذي أثــار تســاؤالت عديــدة حــول إدارتهــا بشــكل عــام وماليتهــا بشــكل خــاص .وجعــل مــن أنشــطتها
مجــاال واســعا لفــرص الفســاد ،كمــا ظهــرت يف تقاريــر املجلــس التشــريعي يف حينــه ،ويف تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة،
وحتويــل عــدة قضايــا متعلقــة بهــا الــى هيئــة ومحكمــة مكافحــة الفســاد.
لــم تشــهد الهيئــة إقــرار أي أنظمــة داخليــة مخصصــة وفــق االصــول مــن مجلــس الــوزراء ،أو آليــات مكتوبـــة للرقابـــة والتـــدقيق
الـداخلي تراعي طابعها وخصوصيتها ،وفـي إدارة شـؤونها وتنظـيم عالقتهـا مبختلـف األطـراف واجلهات ذات العالقة مبوضوع
احملروقات ،وظل هذا الوضع قائماً رغـــم املطالبـــات العديـــدة مـــن قبـــل اجلهـــات الرقابيـــة واملؤسســـات احمللية والدولية ،بإيجاد
آليــة واضحــة ومرجعيــة ســليمة وأنظمــة نافـــذة ،تراعـــي مبـــادئ الشـــفافية واإلفصـــاح يف طريقــة عمــل الهيئــة وتنفيــذ مهامهــا.
ويضاف إلى هـــذه املطالبـــات اجلهـــود املبذولـــة مـــن قبـــل املجلـــس التشريعي لسن قـانون الهيئـة العامـة للبتـرول ،ليشـكل مرجعيـة
مقبولـــة ملختلـــف األطــراف ،وحــداً أدنــى ملتطلبــات إرســاء وتطبيــق مبــدأ ســيادة القانــون واحتــكام اجلميــع لــه.
ويف العــام اجلــاري ،عمــل ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة علــى اعــداد تقريــر خــاص يف عمــل الهيئــة ،واولــى مجلــس الــوزراء
اهتمامــا خاصــا ،ظهــرت مؤشــراته يف قــرار مجلــس الــوزراء بتحويــل هيئــة البتــرول مــن إدارة عامــة يف وزارة املاليــة الــى (الهيئــة
العامــة للبتــرول) ولهــا شــخصيتها االعتباريــة ومســتقلة ماليــا واداريــا وبنظــام خــاص بهــا ،ومفصــل إليراداتهــا ونفقاتهــا .ويشــرف
عليهــا مجلــس البتــرول ،املكــون مــن عــدة مؤسســات منهــا ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة كعضــو مراقــب.29
إضافــة الــى اعــداد قانــون خــاص بهــا ،مت اقــراره يف مجلــس الــوزراء بالقراءتــن األولــى والثانيــة ،وحاليــا يتــم العمــل علــى اقــراره
واعتمــاده وفــق األصــول ،وتبعــا ملديــر عــام هيئــة البتــرول فمــن املتوقــع إقــرار القانــون خــال فتــرة قصيــرة30.
وحاليــا يشــرف علــى عمــل الهيئــة مجلــس البتــرول هــو مجلــس مت انشــاءه بقــرار مجلــس وزراء ،وهــو يضــم ممثلــي املؤسســات
الرســمية ذات الصلــة ،ويــرأس املجلــس (وزيــر املاليــة) وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة (عضــو مراقــب) ،واملجلــس يشــرف علــى
كل مــا يتعلــق بقطــاع البتــرول يف فلســطني ،وهــو فاعــل وقــد اجتمــع عــدة مــرات31.
كمــا يعمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى التدقيــق علــى عمــل هيئــة البتــرول ،وقــد أعــد تقريــراً مفصــا حولــه ،إضافــة الــى
كــون الديــوان عضــوا مراقبــا يف مجلــس البتــرول ،األمــر الــذي ســيجعله مطلعـاً أكثــر علــى كافــة القــرارات والسياســات املتعلقــة
بعمــل الهيئــة.

 29مقابلة حصرية مع السيد جفال جفال مدير عام ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -تشرين ثاني .2018
 30لقاء مدير العام للهيئة العامة للبترول ربيع حسن مع جريدة الحياة الجديدة ،بتاريخhttp://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=415c95cy68536668Y415c95c 4/11/2018 :
 31مقابلة حصرية مع السيد جفال جفال مدير عام ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -تشرين ثاني .2018
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ويوجــد نظــام داخلــي وفــق نظــام اخلدمــة املدنيــة كــون الهيئــة حاليــا إدارة عامــة تتبــع وزارة املاليــة ،باإلضافــة الــى دليــل
إجــراءات ،ولكــن تبعــا لطبيعــة عمــل الهيئــة بحاجــة إلــى نظــام خــاص ينظــم عملهــا- .بحســب املقابــات مــع ذوي العالقــة
يتــم العمــل عليــه وقــت إعــداد هــذا التقريــر.
إستنتاج:
ال يوجــد قانــون ناظــم لعمــل هيئــة البتــرول ،وال نظــام خــاص بهــا يراعــي خصوصيــة عملهــا وطابعهــا التجــاري،
األمــر الــذي يؤثــر ســلبا علــى منظومــة الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة ،علمـ ًا أنــه يتــم حديثــا العمــل علــى إعــداد
قانــون خــاص بهــا – لــم يقّ ــر حتــى إعــداد هــذا التقريــر ،-كمــا مت تشــكيل مجلــس البتــرول لإلشــراف عليهــا ،يضــم
يف عضويتــه ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،األمــر الــذي قــد يســاهم يف تعزيــز الرقابــة علــى عملهــا.
ضبط العالقة ما بني العاملني يف الهيئة العامة للبترول واألطراف األخرى ومستوى النزاهة:
بســبب غيــاب قانــون خــاص للهيئــة العامــة للبتــرول ،وأيضــا غيــاب نظــام خــاص لعملهــا يجعــل منهــا بيئــة خصبــة ملمارســات
فســاد ،خاصــة مــع وجــود عــدة أطــراف خارجيــة ذات نفــوذ ومصالــح ممكــن ان ترتبــط بالعاملــن يف الهيئــة .مثــل محطــات
الوقــود وممثلــي الشــركات االســرائيلية.
ومــا يتوفــر يف الهيئــة هــو نظــام عــام وفــق نظــام اخلدمــة املدنيــة بحكــم كونهــا إدارة عامــة تتبــع وزارة املاليــة ،كمــا ويتــم
تطبيــق مدونــة الســلوك واخالقيــات العمــل يف الوظيفــة العامــة علــى العاملــن يف الهيئــة .ومت تدريبهــم عليهــا .إال أن عمــل
الهيئ��ة بحاج��ة إل��ى إج��راءات أكث�رـ تخصيصـ�اً وأكث��ر حزم��اً ،ومتابعــة .خاصــة يف ظــل وجــود عــدة قضايــا حساســة لهــا
انعكاســات ماليــة كبيــرة مثــل:
شراكات الهيئة يف ملكية بعض احملطات. إمتالك األجهزة األمنية حملطات وقود مما يثير السؤال الدائم ما هي عالقة األجهزة األمنية بإدارة الهيئة؟طبيعة االتفاقيات مع الشركات اإلسرائيلية املزودةـ.جتاوز مهلة التسديد لفواتير الشراء. اإلنحراف عن طلبية الشراء الشهرية. جتاوز سقف اإلئتمان. فرق سعر الغاز احمللي عن املستورد. آلية دفع أثمان احملروقات من قبل احملطات الفلسطينية.و ظاهرة التهريب للمحروقات.استنتاج:
رغــم حساســية عمــل الهيئــة ،وتشــعب عالقاتهــا مــع جهــات عــدة ،وتوفــر فــرص للفســاد تبعــا لســياق عمــل
الهيئــة ،إال أنــه ال يوجــد فيهــا إجــراءات خاصــة تعــزز مــن النزاهــة ،وحتصــن املوظفــن ضــد الفســاد ،ســوى مدونــة
الســلوك للعاملــن يف الوظيفــة العموميــة ،والتــي ال تكفــي لوحدهــا يف تعزيــز مســتويات النزاهــة لــدى العاملــن
فيهــا.
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بيئة الشفافية يف عمل الهيئة:
توجــد إشــكالية يف بيئــة الشــفافية املتعلقــة يف عمــل الهيئــة ،حيــث ال تصــدر الهيئــة تقاريــر ماليــة أو إداريــة بشــكل دوري
شــهري أو ســنوي ،وال يوجــد لهــا موقــع إلكترونــي يتضمــن بياناتهــا وتقاريرهــا ،ومــا يتوفــر مــن معلومــات حــول إيــرادات
ضريبــة احملروقــات ،يأتــي مــن خــال بنــد يف تقاريــر وزارة املاليــة والتخطيــط ،ويف ذلــك يشــير الســيد جفــال جفــال مديــر
عــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أنــه يتــم العمــل حاليــا علــى حتويــل (لهيئــة العامــة للبتــرول) الــى هيئــة مســتقلة ماليـاً
وإداريـا ُ وفقـاً لقــرار مجلــس الــوزراء ،وســيتم نشــر تقاريــر دوريــة خاصــة بهــا بشــكل دوري وواضــح.32
استنتاج:
توجــد إشــكالية يف شــفافية عمــل الهيئــة ،حيــث ال ُتصــدر وال تنشــر تقاريــر دوريــة  ،وال يوجــد لهــا موقــع
الكترونــي.
بيئة املساءلة يف عمل الهيئة العامة للبترول:
تاريخيا توجد إشكالية يف بيئة املساءلة يف عمل الهيئة ،تبعا لعدم وجود قانون ناظم لعملها ،وتعدد مرجعياتها.
وفقا ألحكام القانون األساسي فالهيئة يجب ان تتبع ملجلس الوزراء ،ويجب أن ترفع تقاريرا دورية عن أعمالها له.

 32مقابلة حصرية مع السيد جفال جفال مدير عام ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -تشرين ثاني .2018
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أهم المعيقات التي تعترض عمل الهيئة
غياب قانون للهيئة العامة للبترولإن وجــود قانــون ينظــم عمــل الهيئــة العامــة للبتــرول سيســاعد يف إعــادة صياغــة العالقــات بــن مختلــف األطــراف املؤثــرة
واملتأثــرة بقطــاع احملروقــات .كمــا كان ســيؤدي إلــى فــرض وتقنــن األدوات الرقابيــة القانونيــة والتشــريعية علــى أدائهــا
اإلداري واملالــي.
الديون املتعثرةعان��ت وم��ا زالـ�ت تعانـ�ي الهيئــة العامــة للبترــول يف تعامالتهـ�ا املاليـ�ة مـ�ع محطــات الوقوــد العاملـ�ة يف األراضـ�ي الفلســطينية مــن
تراكــم دي��ون وتعث��ر حتصيله��ا .ويف هــذا الصــدد بذلـ�ت الهيئ��ة جهـ�ودا كبيــره عب��ر االس��تعانة باجلهازيـ�ن القضائـ�ي والتنفيــذي مـ�ن
أج��ل حتصي�لـ ه��ذه الدي��ون للقض��اء عل��ى ظاه��رة متل��ص ومماطل��ة بع��ض أصح��اب محط��ات الوق��ود يف دف��ع املبال��غ املسـ�تحقة
عليه��م للهيئـ�ة.
العسر املالي الفنيتواجــه الهيئــة عســر مالــي فنــي يتمثــل يف عــدم القــدرة علــى ســداد االلتزامــات القصيــرة األجــل بســبب انخفــاض الرصيــد
النقــدي ،وضعــف حتصيــل الديــون املتعثــرة ،وارتفــاع املصاريــف التشــغيلية األخــرى ،ويقابلهــا أيضــا صعوبــة يف احلصــول
علــى إحتياجــات الهيئــة املاليــة مــن وزارة املاليــة أو مصــادر متويــل خارجيــة أخــرى.
األنظمة احملاسبية املستخدمةتواج��ه الهيئةــ صعوب�اـت يف تطبيـ�ق األنظمــة احملاسبــية اخلاصـ�ة يف وزارة املالي��ة علـ�ى أنش�طـتها وتعامالتهــا ،تتمثـ�ل
باالختــاف الواقـ�ع بـين طبيعـ�ة أنشطــة الهيئـ�ة والتـ�ي تتسـ�م بالطابـ�ع التج�اـري ،ونظيرتهـ�ا يف ال��وزارة التـ�ي يغلـ�ب عليهـ�ا
طاب��ع التعامـلات احلكومي��ة غي��ر الربحي��ة .وحي��ث أن األنظم��ة والبرام��ج احملاســبية املطبق��ة يف ال�وـزارة تخ��ص احملاسـ�بة
احلكوميـ�ة ،فم��ن الصعوب��ة مبــكان انطباقه��ا عل��ى أنشـ�طة وتعامـلات الهيئــة ،األمــر الــذي يتطلــب إختيــار برنامــج محاســبي
مالئــم ،ومرتبــط يف أنظمــة التعبئــة اآلليــة املعمــول بهــا حاليــا يف مســتودع نعلــن.
عدم مالئمة أنظمة الرقابة والنظام املالي املتبع للوزاراتيســتند املراقــب املالــي يف عملــه علــى بنــود النظــام املالــي املســتخدم للــوزارات واملؤسســات احلكوميــة ،ومبــا أن الطابــع
الــذي يســود علــى معامــات الهيئــة هــو الطابــع التجــاري ،فــإن إمكانيــة تطبيــق هــذا النظــام تــكاد تكــون محــدودة وغيــر
مالئمــه ممــا يصعــب مــن مهمــة املراقــب املالــي واجلهــات الرقابيــة األخــرى ،لــذا يتطلــب األمــر إنشــاء إدارة تدقيــق داخلــي
لتدقيــق كافــة أوجــه أنشــطة الهيئــة ،بــدالً مــن املراقبــن املاليــن احلاليــن الــذي ال يغــدوا عملهــم أكثــر مــن تطبيــق النظــام
املالــي واملصمــم لعمــل الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة ،إضافــة إلــى أهميــة متابعــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ألداء
الهيئــة بشــكل يتناســب مــع عملهــا.
محدودية الكادر البشريتعتم��د الهيئ��ة للقي��ام مبهامه��ا عل��ى طاق��م محــدود موزعــن علــى مكاتــب الهيئــة يف  12محافظ��ة ،إال أن إح��دى أه��م املشـ�اكل
التـ�ي تعتــرض عمـ�ل الهيئـ�ة وحتـ�د مـ�ن فــرص تطويـ�ر أدائهـ�ا وقيامهـ�ا باملهــام املناطـ�ة بهــا عــدم تأهيــل الــكادر املوجــود مبــا
ئتالئــم وعمــل الهيئــة.

23

الهيئــة العامــة للبتــرول :بــن الواقـــــــع واملأمــــــول

التهريبيكبــد تهريــب احملروقــات خزينــة الدولــة ويكلفهــا مبالــغ كبيــرة ويتــرك آثــار مدمــرة علــى التنميــة املســتدامة وميــس هيبــة
الدولــة ويحــدث خل ـ ً
ا يف العدالــة اإلجتماعيــة.
نقابة أصحاب احملطاتتعمــل نقابــة أصحــاب احملطــات ضمــن إحتــاد ألصحــاب املصلحــة قــوي يتــم توظيفــه ملصاحلهــم ،ممــا يــؤدي الــى عرقلــة
تنفيــذ اخلطــط احلكوميــة إلصــاح وتوجيــه قطــاع احملروقــات الفلســطيني.
عدم كفاية املخزونإن الســعة التخزينيــة احلاليــة ملســتودعات الهيئــة ال تغطــي يــوم واحــد مــن اإلســتهالك احمللــي ،ويف حقيقــة احلــال ال ميكــن
اإلشــارة إلــى املعابــر احلدوديــة يف نعلــن وترقوميــا كمســتودعات ،فهــي مجــرد محطــات تفريــغ ،وهــذا أمــر شــديد اخلطــورة علــى
اســتقرار عمــل اإلدارة يف حــال تعثــر التوريــد ألي ســبب ويشــكل خطــر حقيقــي علــى األمــن واالســتقرار االقتصــادي والسياســي
للمواطــن الفلســطيني.
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التوصيات
إصــدار قانــون خــاص بالهيئــة العامــة للبتــرول ،يوفــر مرجعيــة قانونيــة لعمــل الهيئــة وحتديــد العالقــة بــن الهيئــة ومختلــفاالطــراف ذات الصلــة اســتناداً للقانــون.
ضــرورة اعــداد نظــام خــاص بالهيئــة ،يراعــى خصوصيتهــا ،ودليــل اجــراءات عمــل شــامل للهيئــة ليتــم االهتــداء بــه مــن قبــلادارة وموظفــي الهيئــة لــدى قيامهــم مبهــام عملهــم ،ويعــزز مــن النزاهــة ،ويخصــن املوظفــن ضــد الفســاد وأشــكاله.
تعزيــز احلوكمــة يف إدارة قطــاع احملروقــات ،مــن خــال الفصــل بــن األجســام ذات العالقــة ،بحيــث تتولــى احلكومــة رســمالسياســات العامــة ،يف حــن أن اجلســم الناظــم يعمــل علــى منــح التراخيــص ويراقــب ويتابــع األنشــطة والعمليــات ،مــع ضــرورة
ان يكــون مجلــس البتــرول املشــرف علــى أداء عمــل الهيئــة مســتقال بحيــث يعمــل علــى إعــداد السياســات العامــة وعلــى متابعــة
ضمــان اإللتــزام بتنفيذهــا مــن قبــل األطــراف جميعــا .باإلضافــة الــى األطــراف املنفــذة كالشــركات التــي ميكــن أن تتولــى
مســألة نقــل توزيــع احملروقــات.
ضــرورة إعــادة النظــر يف بنــود اتفاقيــات الشــراء مــع الشــركات املــزودة لتكــون أكثــر انصافــا وتكــون للهيئــة القــدرة علــى تلبيــةبنودهــا والعمــل علــى احلصــول علــى شــروط أفضــل ،وااللتــزام بالقوانــن ذات الصلــة مثــل قانــون الشــراء العــام.
التوجــه تدريجيــا نحــو التعامــل مــع محطــات الوقــود علــى أســاس النظــام النقــدي يف الدفــع ممــا يوفــر علــى الهيئــة مخاطــرالتعثــر املالــي للمحطــات ،ويوفــر علــى اخلزينــة العامــة بــدل فوائــد للشــركات املــزودة.
توخــي سياســة التشــدد يف منــح التراخيــص للمحطــات وضــرورة احلــرص علــى وجــود نظــام كــفء للتراخيــص لضمــان عــدمالتعثــر املالــي للمحطــات ،االمــر الــذي يكلــف الهيئــة واخلزينــة العامــة أمــواال طائلــة.
البــدء يف العمــل اجلــدي إلنشــاء مخــازن ومســتودعات تتملكهــا الهيئــة تكــون ذات ســعة أكبــر لالحتفــاظ مبخــزون اســتراتيجي،يعــزز األمــن االقتصــادي ،ويكــون الضــخ للخزانــات الفلســطينية مــن املصفــاة اإلســرائيلية عبــر انابيــب لتجنــب الفاقــد والتهريــب.
إعداد دراسية علمية حول اجلدوى االقتصادية الستيراد للوقود من اخلارج.بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتســوية ديــون محطــات الوقــود املتعثــرة ودفــع املبالــغ املســتحقة عليهــم للهيئــة والبحــث عــن اســبابوظــروف تراكــم هــذه الديــون علــى احملطــات ومحاســبة املســؤولني عــن نشــوء وتراكــم هــذه الديــون ،خاصــة انــه كلفــت اخلزينــة
العامــة مئــات املاليــن مــن الشــواكل.
اســتخدام نظــام محاســبي محوســب أكثــر مالئمــة لطبيعــة عمــل الهيئــة وحســاباتها ذات الطابــع التجــاري.توفيــر الــكادر البشــري الــكايف واملؤهــل ليتناســب مــع جميــع املســؤوليات واالنشــطة امللقــاة علــى عاتــقا لهيئــة .
اطــاق خطــة عمــل شــاملة ملكافحــة تهريــب احملروقــات ،وتوفيــر املقومــات اللوجســتية وإطــار عمــل قانونــي واضــح ينظــم عمــلاجلهــات االمنيــة التــي تتولــى مــع الهيئــة مكافحــة التهريــب والغــش يف احملروقــات مثــل اعــداد اخلطــط وتوفيــر املختبــرات
املتنقلــة والصهاريــج الالزمــة لنقــل املضبوطــات واملســاحة الكافيــة لالحتفــاظ بتلــك املضبوطــات.
أيجاد آلية عمل للتخفيف من تأثير االحتاد االحتكاري لنقابة اصحاب احملطات على اعاقة اخلطط االصالحية للهيئة.توصيات خاصة بتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة واملساءلة
اإللتزام مببادئ الشفافية من خالل نشر تقارير الهيئة املختلفة ،واتفاقياتها وغيرها من الوثائق.تطوير موقع الكتروني للهيئة لنشر بياناتها او للتواصل مع املواطنني ونشر تقاريرها املالية واإلداري.-اخضاع تعيني رئيس الهيئة ملعايير وقيم النزاهة وضمن منافسة عادلة.
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إعداد مدونات سلوك خاصة بالعاملني يف الهيئة تتضمن:		

-تعليمات ملنع تضارب املصالح للعاملني يف الهيئة.

		

-الئحة تنظم تلقي الهدايا من قبل العاملني يف الهيئة.

تفعيل الرقابة على الذمة املالية لكافة العاملني يف الهيئة.حتديد صالحيات مجلس البترول وحتديد اأدواره ونظام عمله ومرجعيته القانونية ونشر قراراته.إنشاء إدارة ونظام تدقيق داخلي لتدقيق أوجه أنشطة الهيئة ومبا يتناسب مع طبيعتها التجارية.ضرورة قيــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بــإدراج الرقابــة علــى الهيئــة ضمــن خطتــه كل عــام ،مــن خــال نظــام شــاملللرقابــة علــى أداء الهيئــة تبعــا خلصوصيتهــا وحساســية عملهــا ،ويصــدر تقاريــر دوريــة ومتاحــة.
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قباجــه ،احمــد ( ،)2013ســوق مشــتقات البتــرول والغــاز يف الضفــة الغربيــة ،معهــد ابحــاث السياســات االقتصاديــةالفلســطيني(ماس) ،فلســطني
البيان الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني يف جلسته رقم ( )212بتاريخ.2018/7/17 :التقريــر الشــهري املالــي التراكمــي لشــهر كانــون اول  ،7102الصــادر عــن وزارة املاليــة والتخطيــط بتاريــخ 42 :كانــونثانــي .8102
التقريــر الشــهري املالــي التراكمــي لشــهر أيلــول  ،8102الصــادر عــن وزارة املاليــة والتخطيــط بتاريــخ 22 :تشــرين اول.8102
لقــاء مديــر العــام للهيئــة العامــة للبت��رول ربي��ع حس��ن م�عـ جري��دة احلي��اة اجلديــدة ،بتاريــخ/ps.alhaya.www//:http 2018/11/4 :415c95cy68536668Y415c95c=id?php.page_ar
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املقابالت احلصرية:
 مقابلة حصرية مع السيد جفال جفال مدير عام ديوان الرقابة اإلدارية واملالية تشرين ثاني .2018-مقابلة حصرية مع السيد سهيل جابر رئيس نقابة أصحاب محطات احملروقات  -تشرين ثاني .2018

تقارير إعالمية:
 لقــاء مديــر العــام للهيئــة العامــة للبتــرول ربيــع حســن مــع جريــدة احليــاة اجلديــدة ،بتاريــخ//:http 2018/11/4 :415c95cy68536668Y415c95c=id?php.page_ar/ps.alhaya.www
تقريــر صحفــي :وقــود مهــرب ومغشــوش يفتــك باملركبــات ،وكالــة االنبــاء واملعلومات الفلســطينية «وفــا» //:http 2017PsUVBPa807097013283aPsUVBP=id?aspx.page_ar/ps.wafa.www
بيان إلدارة العالقات العامة واالعالم بالضابطة اجلمركية للعام .2017https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/02/10/1122794.html
مواقع الكترونية:
 -وزارة املاليـ�ة والتخطيـ�ط ،اإلدارة العامـ�ة للبتـ�رول .http://www.pmof.ps/15

27

االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان)  -املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية
الدوليــة منــذ العــام  - 2006تأســس يف العــام  2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف
ـال
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان ،ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خـ ٍ
مــن الفســاد» .يســعى االئتــاف حاليـاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد،
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق
بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)
رام الله  :عامرة الرمياوي  -الطابق األول  -شارع اإلرسال
ص.ب  :رام الله  339القدس 69647
هاتف 022974949 - 2989506 :
فاكس 022974948 :
غزة :شارع حبوش  -عامرة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4
تلفاكس082884767 :
تلفاكس082884766 :
بريد الكرتوينinfo@aman-palestine.org :
املوقع االلكرتوينwww.aman-palestine.org :

www.aman-palestine.org

