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المقدمة

اإذ تعتمد فل�سطني  اأية دولة، خا�سة للدول امل�ستوردة للمحروقات، ومنها فل�سطني،  اأهم القطاعات القت�سادية يف  اأحد  يعترب قطاع املحروقات 
اأهم  من  يعترب  اأنه  كما  للدولة،  التمويني  املخزون  من  اأ�سا�سيًا  جزءًا  تعترب  التي  البرتولية،  املنتجات  اأنواع  خمتلف  ا�سترياد  على  كليًا  اعتمادًا 
القطاعات املوؤثرة يف خمتلف جوانب احلياة، وامل�سدر الرئي�سي للطاقة التي تعتمد عليها خمتلف الأن�سطة والقطاعات الإنتاجية، وبالتايل فان اأي 
اأزمة اأو �سوء يف اإدارة هذا القطاع �سيوؤدي اإىل �سلل ملختلف اأن�سطة القت�ساد، عالوة على �سلل اخلدمات للجمهور. وتت�سح اأهمية قطاع املحروقات 
جليًا يف حياة املجتمع الفل�سطيني، خا�سًة يف قطاع غزة، نظرًا لأن حمطة توليد الكهرباء اأي�سًا تعتمد على ال�سولر ال�سناعي امل�ستورد من اخلارج. 
وبعبارٍة اأخرى فان كافة م�سادر الطاقة م�سدرها خارجي، وهذا ما يجعل قطاع املحروقات من القطاعات احل�سا�سة يف قطاع غزة، وذو تاأثري 
الإ�سرائيلي  الحتالل  قبل  من  القطاع  على  احل�سار  وت�سديد  ال�سغط  عنا�سر  اأهم  كاأحد  ا�ستخدم  بل  واأمني،  و�سيا�سي  واجتماعي  اقت�سادي 
حتى تاريخ اإعداد هذا التقرير، دون مراعاة للجوانب الإن�سانية خا�سًة ما يتعلق بعمل امل�ست�سفيات، والبلديات، الأمر الذي اأ�سبحت فيه اأزمات 
اأهمية وخ�سو�سية الهيئة العامة للبرتول التي يقع على  املحروقات هي الأ�سل، وانتظام كمياته بال�سكل الطبيعي هي ال�ستثناء لالأ�سف، تظهر 
عاتقها اإدارة ملف قطاع املحروقات، ومما زاد الأمر �سوءًا الواقع الفل�سطيني املرير الناجم عن النق�سام ال�سيا�سي. وبالتايل من الأهمية مبكان 
اإلقاء ال�سوء على اآليات عمل الهيئة العامة للبرتول، والقوانني والأنظمة واللوائح التي تطبقها، ومدى توافر بيئة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف 
عملها.لقد كان قطاع املحروقات من اأوائل القطاعات التي حازت على اهتمام ال�سلطة الفل�سطينية يف بداية تاأ�سي�سها عام 1994، حيث بادرت 
مبا�سرًة اإىل تاأ�سي�ص الهيئة العامة للبرتول كهيئة عامة م�ستقلة عهد اإليها مهمة تنظيم قطاع املحروقات والإ�سراف عليه، بل منحت حق احتكار 
العامة  الهيئة  اأن  اإل  اإدارة  موؤ�س�سة حكومية قطاع هام مثل قطاع املحروقات،  وبالرغم من  انواعها.  وتوزيع املحروقات مبختلف  وبيع  ا�سترياد 
للبرتول والتي اأن�ساأت دون وجود قانون خا�ص ينظم قطاع املحروقات، الأمر الذي اأدى اإىل غياب اآلية عمل �سفافة وم�ساءلة ّفعالة حيث �سابها 
الفل�سطينية، وعدم  ال�سلطة  املبا�سرة ملكتب رئي�ص  وتبعيتها  الوقت  لأية وزارة يف ذلك  تبعيتها  لعدم  الف�ساد نظرًا  ال�سبهات وق�سايا  العديد من 
خ�سوعها لأجهزة الرقابة يف الدولة،  الأمر الذي  اأدى اإىل عدم ال�سفافية والنزاهة يف عملها، ويف التفاقيات الحتكارية التي وقعتها مع �سركة 
دور الإ�سرائيلية يف حينه، وبالتايل غياب امل�ساءلة احلقيقية لها عن اأن�سطتها واإيراداتها ونفقاتها، وخمتلف جوانب الإدارة بها وفقا لالأ�سول. وقد 
ا�ستمر هذا الو�سع حتى مت �سم الهيئة لوزارة املالية يف العام 2003، وبالتايل بدء مرحلة جديدة اأ�سبحت الهيئة مبوجبها اأحد الإدارات العامة 

لوزارة املالية.

رغم التح�سن الن�سبي يف عمل الهيئة وم�ساءلتها بعد �سمها لوزارة املالية، اإل اأنها بقيت تعمل بدون اإطار قانوين خا�ص ينظمها، الأمر الذي اأدى 
اإىل ا�ستمرار غياب ال�سفافية، ومع حدوث النق�سام الفل�سطيني املوؤ�سف يف العام 2007، تاأثرت الهيئة العامة للبرتول كغريها من املوؤ�س�سات 
املحروقات  نتيجًة لعتماد قطاع غزة على  رام اهلل،  الهيئة يف  و�سعًا خمتلفًا عن  بغزة  للهيئة  واأ�سبح  النق�سام،  بهذا  احلكومية يف قطاع غزة 
امل�سرية التي ت�سخ عرب الأنفاق ب�سبب احل�سار الأمر الذي  اأدى اإىل ا�ستقاللية ن�سبية عن عمل الهيئة يف رام اهلل، وخلق اإجراءات و�سيا�سات 
اإدارية وفنية ومالية وقانونية مغايرة يف بع�ص اجلوانب عن تلك املطبقة يف رام اهلل. وا�ستمر ذلك فرتة من الزمن حتى اأواخر عام 2013، عندما 

عادت الهيئة بغزة لالعتماد على الهيئة يف رام اهلل يف توريد املحروقات الإ�سرائيلية.

اإلقاء ال�سوء على واقع قطاع املحروقات ب�سكل عام وبيئة عمل الهيئة العامة للبرتول بغزة من  بناًء على ما �سبق، فان هذا التقرير يهدف اإىل 
خمتلف اجلوانب ومنذ بدايات التاأ�سي�ص. ولتحقيق هذا الهدف فقد مت العتماد على الأ�س�ص واملنهجية العلمية يف التحقق من مدى توافر بيئة 
�سليمة لل�سفافية والنزاهة وامل�ساءلة، حيث مت ح�سر ومراجعة خمتلف القوانني والأنظمة والقرارات والتفاقيات ذات العالقة بقطاع املحروقات 
اأ�س�ص ومبادئ العدالة وال�سفافية والنزاهة. كما مت اللجوء اإىل اإجراء العديد من  والهيئة العامة للبرتول، وفح�ص مدى تطبيقها، وتوافقها مع 
املقابالت مع خمتلف الأطراف واجلهات ذات العالقة بعمل الهيئة العامة للبرتول ومنها وزارة املالية، وديوان الرقابة املالية والإدارية، واملجل�ص 
الت�سريعي، وجمعية اأ�سحاب �سركات البرتول والغاز بغزة، وكذلك امل�سوؤولني يف الهيئة العامة للبرتول بغزة، بالإ�سافة اإىل اإجراء مقابالت مع 
الهيئة، وذوي الخت�سا�ص  الذين عملوا يف  ال�سابقني  اأ�سحاب �سركات وحمطات البرتول يف غزة، وغريهم من ذوي العالقة وامل�سوؤولني  بع�ص 

القانوين يف جمال عمل الهيئة.
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بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في أداء الهيئة العامة للبترول )غزة(تقرير          

اخلا�سة  والبيانات  الر�سمية  واخلطابات  التفاقيات  ومنها  احلقيقي،  الواقع  تظهر  التي  املو�سوعية  والبيانات  الأدلة  جمع  على  الباحث  اعتمد 
باأ�سعار املحروقات والر�سوم اجلمركية وغريها من م�سادر البيانات املو�سوعية ذات العالقة، وطرح خمتلف الآراء ووجهات النظر يف املو�سوع 

الواحد، وحتليلها والتعليق عليها.

ويف �سبيل حتقيق الهدف الأ�سا�سي لهذا التقرير، فقد مت تق�سيمه اإىل خم�سة حماور رئي�سية، تناول املحور الأول منها واقع قطاع املحروقات يف 
قطاع غزة، من حيث الإطار القانوين لقطاع املحروقات والهيئة العامة للبرتول، وعالقاتها مع خمتلف الأطراف.  اأما املحور الثاين فتناول بيئة 
منع  و�سيا�سات  املحطات،  مع  املايل  وامللف  املحروقات  وتوزيع  الرتخي�ص  واإجراءات  الحتكارية،  املمار�سات  حيث  من  الهيئة  عمل  يف  النزاهة 
ت�سارب امل�سالح.  اأما املحور الثالث فتناول بيئة ال�سفافية من حيث الإعالن عن اأ�سعار املحروقات، ومدى ال�سفافية يف التفاقيات التي اأبرمتها 
الهيئة، ومدى عالنية اإجراءات الرتخي�ص وتوزيع املحروقات، ومدى توافر تقارير من�سورة عن عمل الهيئة. اأما املحور الرابع فتناول بيئة امل�ساءلة 
وت�سمن احلديث عن نظم الرقابة الداخلية ونظم الرقابة اخلارجية واأجهزتها ل�سيما ديوان الرقابة واملجل�ص الت�سريعي، وكذلك كيفية التعامل 

مع �سكاوى اجلمهور واأ�سحاب املحطات. اأما املحور اخلام�ص فيتناول ملخ�ص النتائج والتو�سيات.
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واقع قطاع المحروقات1 في قطاع غزة 

1. المنتجات البترولية التي تقع تحت سيطرة ورقابة الهيئة العامة للبترول 

تنق�سم املنتجات البرتولية اخلا�سعة لرقابة الهيئة العامة للبرتول اإىل نوعني: املنتجات البرتولية امل�سرية التي تدخل عرب الإنفاق بني قطاع غزة 
وم�سر، وهي تخ�سع بالكامل لإ�سراف وادارة وحتكم الهيئة بغزة. واملنتجات البرتولية الإ�سرائيلية التي تدخل من اإ�سرائيل عرب املعابر الر�سمية 
املعتمدة لذلك )حاليًا معرب كرم اأبو �سامل(، وتخ�سع بالكامل لإ�سراف وادارة وحتكم الهيئة يف رام اهلل. ولكل نوع من هذين النوعني من املنتجات 
البرتولية، اآلية رقابة واإ�سراف من قبل الهيئة العامة للبرتول يف غزة تختلف عن الأخرى، ب�سبب ظروف احل�سار والنق�سام التي يعي�سها قطاع 
القطاع  بني  الر�سمية  املعابر  اإ�سرائيل عرب  تدخل من  التي  وتلك  الأنفاق من م�سر،  تدخل عرب  التي  البرتولية  املنتجات  اأنواع  يلي  وفيما  غزة. 

واإ�سرائيل.

• املنتجات البرتولية امل�شرية وت�شمل: ال�سولر، البنزين )وي�سمل نوعني: بنزين عادي )80 اأوكتان(، وبنزين �سوبر )92 اأوكتان((، والغاز 	
)تعبئة اأ�سطوانات فقط(، والزيوت املعدنية امل�ستخدمة يف ال�سيارات وو�سائل النقل املختلفة، والكريو�سني )كاز اأبي�ص(، توقف اإدخاله من 

م�سر. يف  يناير  الأنفاق بعد ثورة 25 

• املنتجات البرتولية الإ�شرائيلية وت�شمل: ال�سولر )وي�سمل نوعني: ال�سولر امل�ستخدم يف و�سائل النقل املختلفة، وال�سولر ال�سناعي امل�ستخدم 	
يف حمطة توليد كهرباء حمافظات قطاع غزة، وبع�ص املولدات اخلا�سة ببع�ص امل�سانع واملخابز، ويتم توزيعه من خالل �سلطة الطاقة(، 

والبنزين )95 اأوكتان(، والغاز املنزيل، والكريو�سني )كاز ابي�ص(. 

وبالن�سبة للزيوت املعدنية امل�ستخدمة يف خمتلف و�سائل النقل واملوا�سالت، فقد كانت خا�سعة لرقابة واحتكار الهيئة العامة للبرتول منذ تاأ�سي�سها 
يف العام 1994 وحتى 2003، حيث كان يتم فر�ص ر�سوم بقيمة 6000 دولر على كل حاوية 20 قدم من الزيوت املعدنية امل�ستوردة. وعندما 
خا�سعة  حرة  جتارة  وبيعها  ا�ستريادها  وجعل  املعدنية،  للزيوت  احتكارها  الغاء  مت  املالية،  لوزارة  للبرتول  العامة  الهيئة  بتبعية  قرار  اتخاذ  مت 
املعدنية كانت من  الزيوت  باأن  الوقت احلايل، علمًا  اأبو �سامل يف  اإدخالها من معرب كرم  الوقت. ويتم  التجار، حتى هذا  للمناف�سة بني خمتلف 

الأ�سناف التي حظرت اإ�سرائيل اإدخالها اأثناء ح�سارها امل�سدد على قطاع غزة )خالل الفرتة 2011-2008(.

ويعاين قطاع غزة منذ عدة �سنوات نق�ص يف كميات الوقود مبختلف انواعه، ويعي�ص اأزمات متكررة خالل فرتات متتالية يف هذا اجلانب، الأمر 
الذي انعك�ص �سلبًا على املواطنني، وخلق �سوقًا �سوداء للمحروقات، ا�ستغل فيها املواطن من قبل بع�ص املوزعني والعاملني يف قطاع املحروقات. 
كما اأدت هذه الأزمات اإىل انت�سار �سيا�سة تخزين ال�سولر والبنزين لدى املواطنني، ب�سبب انقطاع التيار الكهربائي ملدد طويلة2 جتاوزت يف بع�ص 
الفرتات 18 �ساعة قطع يوميًا، الأمر الذي اأدى اإىل حوادث حريق ب�سعة ذهب �سحيتها عائالت باأكملها نتيجة ل�سوء ظروف تخزين مواد خطرة 
جدا مثل البنزين وال�سولر. كما انعك�ص هذا الواقع املرير يف نق�ص الوقود، على خمتلف اوجه احلياة القت�سادية والأن�سطة الإنتاجية يف القطاع. 

2. اإلطار القانوني المنظم لقطاع المحروقات والهيئة العامة للبترول

 3،1994/10/6 بتاريخ  الفل�سطيني  الوزراء  جمل�ص  قرار  مبوجب  تاأ�سي�سها  مت  التي  العامة  الهيئات  اأوائل  من  للبرتول  العامة  الهيئة  تعترب 
كهيئة عامة م�ستقلة تتبع رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية مبا�سرًة، جدير بالذكر اأن قرار التاأ�سي�ص مل ين�سر يف اجلريدة الر�سمية لل�سلطة الفل�سطينية 
املوؤ�س�سات  العديد من  بتاأ�سي�ص  واملرا�سيم اخلا�سة  القرارات  العديد من  ال�ساأن، بخالف  القانونية بهذا  الفل�سطينية(، وفقًا لالأ�سول  )الوقائع 

املحروقات هي م�ستقات نفطية، وهي عبارة عن مركبات ع�سوية نقية اأو خملوطة يتم تداولها يف حمطات املحروقات. ووفقا لقرار جمل�ص الوزراء يف رام اهلل رقم )17( لعام 2008 ب�ساأن »نظام الرتاخي�ص ال�سادرة عن الهيئة العامة للبرتول« فان    1
تعريف الوقود ح�سب ما ورد يف املادة )1( من النظام باأنه )جميع املواد امل�ستخرجة مبا�سرة من النفط اخلام بالطرق املتعارف عليها يف ت�سفية النفط كالتقطري والتحطيم، حتى لو متت عليها عمليات اأخرى لتح�سني النوع كاإعادة التقطري اأو املزج 
اأو املعاجلة مبواد كيماوية. ويتم حتديد هذه املنتجات عند القت�ساء بالفحو�ص املخربية املقررة من الهيئات النفطية العاملية. وت�سمل )البنزين، الكاز، ال�سولر، املازوت، الإ�سفلت، الغاز امل�سال(. ولأغرا�ص هذا التقرير فان الألفاظ: املحروقات اأو 

املنتجات البرتولية، اأو املنتجات النفطية، اأو الوقود ت�ستخدم كمرتادفات اأينما وردت يف التقرير.
2  نتيجة لق�سف حمطة توليد كهرباء حمافظات قطاع غزة يف العام 2006، وعدم ال�سماح باإدخال مولدات وقطع الغيار الالزمة من جانب، ومن جانب اآخر اعتماد املحطة على ال�سولر ال�سناعي الذي كان يتم توريده من اجلانب ال�سرائيلي ولحقًا 

اعتمدت على ال�سولر امل�سري، وعادت من جديد يف اأواخر العام 2013 لالعتماد على ال�سولر ال�سناعي من ا�سرائيل، وبالتايل فان الكهرباء كانت من �سمن عنا�سر البتزاز واحل�سار من قبل الحتالل.
انه يف بداية ال�سلطة الفل�سطينية مل يكن هناك تفرقة بني رئي�ص جمل�ص الوزراء ورئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية، حيث اأن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية هو من كان يتوىل يف نف�ص الوقت رئا�سة احلكومة. اإىل  هنا  املالحظة  ينبغي    3
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والهيئات العامة يف ذلك الوقت، والتي ن�سرت يف الوقائع يف حينه. وهذا ي�سري اإىل اأن تاأ�سي�ص الهيئة العامة للبرتول مل يكن من�سبطًا بالأ�سول 
القانونية املتعارف عليها منذ البداية.

وبعد تاأ�سي�ص الهيئة مت اإعداد م�سروع قانون با�سم )م�سروع قانون الهيئة العامة للبرتول(، رفع من جمل�ص الوزراء للمجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني، 
بتاريخ  عليه  للم�سادقة  الفل�سطينية  ال�سلطة  لرئي�ص  واأر�سل   ،1997/11/25 بتاريخ  الثانية  بالقراءة  امل�سروع  هذا  اأقر  بدوره  والذي 
1997/12/7، اإل اأن الرئي�ص مل يقم بامل�سادقة عليه، اأو اإبداء اأية مالحظات، وبقي م�سروع القانون معلقًا يف مكتب الرئي�ص منذ ذلك احلني 
ال�سيد  توجيه خطاب من  القانون معلقًا، مت  فيها م�سروع  بقي  التي  املدة  2003. ونظرًا لطول  العام  املالية يف  لوزارة  الهيئة  وحتى قرار �سم 
اإبراهيم الدغمة )رئي�ص ديوان الفتوى والت�سريع يف ذلك الوقت( بتاريخ 2003/12/29، للدكتور �سالم فيا�ص وزير املالية يف حينه، والذي 
رد على اخلطاب املذكور بخطاب اآخر بتاريخ 2004/1/4، جاء فيه »باأنه يف �سوء �سم الهيئة العامة للبرتول لوزارة املالية فانه مل يعد هنالك 

حمل مل�سروع قانون الهيئة العامة للبرتول«.

وبتحليل الو�سع القانوين مل�سروع قانون الهيئة العامة للبرتول، جند اأنه مت اإقراره من املجل�ص الت�سريعي بالقراءة الثانية، واأر�سل لرئي�ص ال�سلطة 
للم�سادقة عليه، والذي بدوره ا�ستنفذ املدة القانونية وهي �سهر من تاريخ اإحالته اإليه، مبوجب ن�ص املادة »71 فقرة 1« من النظام الداخلي 
القوانني  الوطنية  ال�سلطة  والتي جاء فيها: )ي�سدر رئي�ص  املعدل  الأ�سا�سي  القانون  1« من  »41 فقرة  املادة  الت�سريعي، وكذلك ن�ص  للمجل�ص 
بعد اإقرارها من املجل�ص الت�سريعي الفل�سطيني خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإحالتها اإليه، وله اأن يعيدها اإىل املجل�ص خالل ذات الأجل م�سفوعة 
القانون،  الرئي�ص على  الر�سمية(. وبناًء عليه، فان عدم م�سادقة  واإل اعتربت م�سدرة وتن�سر فورًا يف اجلريد  واأ�سباب اعرتا�سه  مبالحظاته 
وعدم رده للمجل�ص فان قانون الهيئة العامة للبرتول يعترب م�سدرًا من الناحية القانونية، وواجب ن�سره يف اجلريدة الر�سمية والعمل به فورًا4. 
ورغم و�سوح الأمر من الناحية القانونية �سكال، اإل اأن املجل�ص الت�سريعي نف�سه مل ميار�ص �سلطته القانونية يف اإ�سدار ون�سر القانون، واقت�سر على 
اإ�سدار قانون الهيئة العامة للبرتول، وذلك كما ورد يف قرار املجل�ص رقم )5/1/454( بتاريخ  ا�ستمرار مطالبة ال�سلطة التنفيذية ب�سرورة 

2000/4/12 !!، وهذا ي�سري مرًة اأخرى اإىل �سبابية الإجراءات واملعامالت القانونية التي ارتبطت بالهيئة منذ تاأ�سي�سها.

بغ�ص النظر عن التو�سيف القانوين ال�سابق ذكره للهيئة العامة للبرتول، فان الواقع الفعلي املمار�ص اأنه مت �سم الهيئة لوزارة املالية مبوجب ن�ص 
املادة )1( من القرار ال�سادر عن رئي�ص جمل�ص الوزراء بتاريخ 5.2003/5/17 والتي ن�ست على )ت�سم املوؤ�س�سات التالية اإىل وزارة املالية: 
1- الهيئة العامة للتبغ، 2- الهيئة العامة للبرتول، 3- اللجنة العليا للتمويل وال�ستثمار(. ورغم اأن الهيئة اأ�سبحت تنظيميًا تابعة لوزارة املالية، 
ولي�ص لها �سفة ال�ستقاللية وال�سخ�سية العتبارية، اإل اأنه لزال هناك لب�ص وعدم و�سوح حتى اللحظة من قبل احلكومة �سواء يف غزة اأو رام اهلل 
من حيث النظر للهيئة العامة للبرتول كهيئة م�ستقلة، اأو حتى من حيث م�سماها الر�سمي هيئة عامة اأم اإدارة عامة. فعلى �سبيل املثال فان جمل�ص 
الوزراء الفل�سطيني )يف رام اهلل( لزال ينظر للهيئة العامة للبرتول كهيئة عامة، وذلك كما ورد يف قراره ال�سادر يف عام 2008 حتت عنوان 
)قرار جمل�ص الوزراء الفل�سطيني يف رام اهلل رقم )17( لعام 2008 ب�ساأن نظام الرتاخي�ص ال�سادرة عن الهيئة العامة للبرتول6(، حيث جاء 
يف املادة »1 التعاريف« لفظ الهيئة معرفة باأنها »الهيئة العامة للبرتول«، ولي�ص الإدارة العامة للبرتول، رغم اأنها من منظور جمل�ص الوزراء مل تعد 
هيئة عامة بعد �سمها لوزارة املالية، بل يفهم من �سياق النظام املذكور على اأن الهيئة العامة للبرتول هيئة م�ستقلة متار�ص اخت�سا�ساتها املحددة 

يف النظام. 

ونف�ص هذا اللب�ص وقعت فيه اأي�سًا احلكومة يف غزة، عندما اأ�سدر جمل�ص الوزراء قرار ب�ساأن )نظام منح ت�ساريح بالتعامل املبا�سر مع الهيئة 
العامة للبرتول ل�سركات الوقود ال�سائل وحمطات الغاز امل�سال7(، حيث ا�ستخدم لفظ »الهيئة العامة للبرتول« ولي�ص الإدارة العامة للبرتول يف 
جميع ن�سو�ص مواد النظام. مما �سبق يت�سح اأن احلكومة الفل�سطينية مل ت�ستقر بعد، ومل تت�سح الروؤية لها حول رغبتها يف ا�ستقاللية الهيئة العامة 

للبرتول، اأو اإلغاء ال�سخ�سية العتبارية لها والتعامل معها كاإدارة عامة �ساأنها يف ذلك �ساأن الإدارات العامة الأخرى يف وزارة املالية.

د. عاطف عدوان ع�سو املجل�ص الت�سريعي ورئي�ص اللجنة القت�سادية باملجل�ص، 2013/12/3. افادة  بح�سب  بغزة،  الن  الت�سريعي  املجل�ص  نظر  وجهة  وهذه    4
يناير 2004.  ،48 العدد  الفل�سطينية،  الوقائع  يف  القرار  ن�سر    5

.2009/5/9 بتاريخ   ،81 العدد  الفل�سطينية،  الوقائع  يف  ن�سر    6
يف جل�سته رقم 83 بتاريخ 2008/10/21، ومل يتم ن�سره يف الوقائع الفل�سطينية. غزة  يف  الوزراء  جمل�ص  قرار  مبوجب  �سدر    7
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3. واقع العمل: عالقات الهيئة مع مختلف األطراف ذات العالقة

اأ. عالقة الهيئة العامة للبرتول يف غزة مع الهيئة العامة للبرتول يف رام اهلل
لقد اأثر النق�سام الفل�سطيني يف العام 2007 على الهيئة العامة للبرتول، �ساأنها �ساأن �سائر املوؤ�س�سات احلكومية التي انق�سمت بني ال�سلطتني، 
واملالية  الفنية  اجلوانب  بع�ص  يف  اهلل   رام  يف  والهيئة  غزة،  يف  للبرتول  العامة  الهيئة  مكتب  بني  والتعاون  العمل  عالقات  ا�ستمرت  ذلك  رغم 
والإدارية، والأخذ بالعتبار املمار�سات التي فر�سها واقع النق�سام على الأر�ص. وفيما يلي تو�سيح لطبيعة وواقع هذه العالقة يف املجال الإداري 

واملايل والفني والقانوين:

• اجلانب الإداري	

تظهر اآثار النق�سام بو�سوح يف كل ما يتعلق ب�سوؤون املوظفني من حيث التعيني والرتقية والنقل وت�سكني املوظفني ...الخ،  اإذ اأن املرجعية يف كل 
ما يتعلق ب�سوؤون املوظفني هو وزارة املالية بغزة، وي�سمل ذلك اأي�سًا تعيني مدير مكتب الهيئة بغزة والذي يتبع وزير املالية مبا�سرًة على غرار 
ما هو مطبق يف رام اهلل، وذلك دون التن�سيق مع مكتب الهيئة يف رام اهلل بهذا ال�ساأن. واجلدول )1( يو�سح ت�سنيف املوظفني من حيث حالة 

التعيني وكذلك اجلهة التي تدفع الراتب )غزة اأو رام اهلل(.

يف  كما  الراتب   وا�شتالم  التعيني  جهة  حيث  من  غزة   - للبرتول  العامة  الهيئة  مكتب  يف  العاملني  املوظفني  توزيع   :)1( جدول 
2013/12/31

عدد حالة التعيني
عدد حالة الراتباملوظفني

املوظفني
4رواتب مقطوعة من رام اهلل وتدفع من غزة 18مثبتني )تعيني( من رام اهلل 

19رواتب تدفع من رام اهلل مثبتني7مثبتني )تعيني( من غزة
4م�ستنكفني وي�ستلموا رواتب من رام اهلل 5حتت التعيني )منذ ما قبل النق�سام(

5موقوفني على ذمة ق�سايا ف�ساد وي�ستلموا رواتب من رام اهلل6عقود + بطالة )غزة(
7مت تعيينهم من غزة وتدفع من غزة4م�ستنكفني ولزالوا على كادر الهيئة 

وي�ستلموا  ف�ساد  ق�سايا  ذمة  على  موقوفني 
6عقود + بطالة تدفع من غزة5رواتب من رام اهلل

45اإجمايل عدد املوظفني 
يف  عملهم  راأ�ص  على  املوظفني  عدد  اإجمايل 

36مكتب الهيئة بغزة الآن 

امل�سدر: الهيئة العامة للبرتول – غزة

بدء  الواقع منذ  رام اهلل على هذا  والهيئة يف  الهيئة يف غزة  تفاهم متبادل من قبل مكتب  اأن هناك  اإل  الإداري  الواقع  وبالرغم من هذا 
النق�سام، وذلك من اأجل ت�سيري العمل، ل�سيما يف �سوء ح�سا�سية قطاع املحروقات وتاأثريه الكبري على خمتلف اأوجه احلياة يف قطاع غزة. 

• اجلانب املايل	

فيما يتعلق بامل�سروفات الت�سغيلية، وامل�سروفات الراأ�سمالية، واإيجار مكتب الهيئة بغزة كان يتم حتميلها على موازنة املكتب الرئي�سي للهيئة 
برام اهلل قبل النق�سام، اإل اأنه نتيجًة لالنق�سام توقفت الهيئة برام اهلل عن حتويل مبالغ مالية لت�سديد امل�ساريف اخلا�سة مبكتب غزة، رغم 
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توجيه عدة خطابات على مدار ال�سنوات ال�سابقة من مدير مكتب الهيئة بغزة8 )اأو املكلف باإدارتها من قبل وزارة املالية بغزة بعد النق�سام(، 
ملدير عام الهيئة برام اهلل يطلب فيها حتويل مبالغ مالية لت�سديد نفقات مكتب غزة. ، اإل اأنه مل يتم الرد �سواء باملوافقة اأو الرف�ص من مكتب 
رام اهلل واإبقاء احلال معلقًا حتى اللحظة. وقد كان اآخر خطاب9 موجه من مدير مكتب الهيئة بغزة حاليًا للمدير العام للهيئة برام اهلل بتاريخ 
 204000 �سيكل )حوايل   991060 بقيمة  واملقدرة   ،2014 لعام  بغزة  الهيئة  ملكتب  املالية  املوازنة  فيه  يو�سح   ،2013/11/26

دولر(، وحتى تاريخ اإعداد هذا التقرير مل يتم الرد على هذا اخلطاب من مكتب الهيئة برام اهلل، على غرار اخلطابات ال�سابقة10.

وقد اأدى هذا الو�سع الذي فر�سه النق�سام اإىل خمالفة القوانني املالية ذات العالقة، ودفع مكتب الهيئة بغزة لل�سرف املبا�سر من الإيرادات 
التي تقوم بتح�سيلها من قبل �سركات الوقود والغاز، حيث تطلب الهيئة من بع�ص اأ�سحاب حمطات الوقود والغاز ت�سييل )الدفع الكا�ص( 
الهيئة بغزة، وتقوم  النقدي لدى ح�سابات  املبلغ  اإيداع  يتم  ال�سركة، ثم  الذي تطلبه  والغاز  الوقود  باأنها ثمن  التي يفرت�ص  ال�سيكات  بع�ص 
بال�سرف منه على اأن�سطتها الت�سغيلية واحتياجاتها الراأ�سمالية. وت�سلك الهيئة بغزة هذا ال�سلوك املايل منذ �سنوات ما بعد النق�سام، وهناك 
�سكوت اأو توافق �سمني غري ر�سمي وغري مكتوب على هذا الإجراء من قبل امل�سوؤولني بالهيئة العامة للبرتول يف رام اهلل. رغم اأن القوانني 
تلزم املوؤ�س�سات العامة والوزارات احلكومية بتحويل جميع الإيرادات التي تقب�سها اإىل اخلزينة العامة، ول يجوز لها اأن تخ�س�ص اأي جزء من 
الإيرادات التي حت�سلها مبوجب عملها )كالهيئة العامة للبرتول( لأغرا�ص الإنفاق املبا�سر على املوؤ�س�سة اأو الوزارة، وذلك ا�ستنادًا اإىل ن�ص 
املادة )91( من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، وكذلك ن�ص املادة )6( من قانون تنظيم املوازنة العامة وال�سوؤون املالية رقم )7( 

ل�سنة 1998، وكذلك ن�ص املادة )25( من النظام املايل للوزارات واملوؤ�س�سات العامة رقم )43( ل�سنة 2005. 

• اجلانب الفني	

تاأثر اجلانب الفني يف العالقة بني الهيئة العامة للبرتول يف غزة والهيئة يف رام اهلل اأي�سًا بالنق�سام، اإل اأن واقع احلال فر�ص على كال املكتبني 
للهيئة بغزة ورام اهلل، ا�ستمرار العمل والتفاهم على امل�ستوى الفني، خا�سًة يف الفرتة احلالية نتيجة توقف تدفق البنزين وال�سولر امل�سري 
عرب الأنفاق، وا�سطرار مكتب الهيئة بغزة للعودة اإىل العتماد الكامل على ما يتم توريده من اأنواع املحروقات من اجلانب الإ�سرائيلي، والذي 

يخ�سع بالكامل لالإجراءات والتعليمات ال�سادرة عن الهيئة برام اهلل، ول ميلك مكتب الهيئة بغزة اإل اللتزام بهذه الإجراءات والتعليمات.

وبالتايل فان كل ما يتعلق باملحروقات التي يتم توريدها من اجلانب الإ�سرائيلي يخ�سع بالكامل لتعليمات الهيئة العامة للبرتول يف رام اهلل، 
�سواء من حيث الت�سعري، اأو الر�سوم اجلمركية وال�سرائب، اأو حتى الكميات التي يتم �سخها. اأما فيما يتعلق باملحروقات امل�سرية عرب الأنفاق 
فتخ�سع بالكامل لتعليمات واإجراءات وتنظيم الهيئة العامة للبرتول يف غزة �سواء من حيث الت�سعري، اأو الر�سوم اجلمركية، اأو التوزيع على 

ال�سركات واملحطات. 

جديٌر بالذكر اأن قطاع غزة اعتمد على املحروقات امل�سرية اعتمادًا �سبه كامل، نظرًا لرخ�ص اأثمانها مقارنًة باأ�سعار املحروقات الإ�سرائيلية، 
وذلك منذ الن�سف الثاين من عام 2008 تقريبًا )بدء العتماد على الأنفاق( وحتى �سهر �سبتمرب 2013، حيث توقف دخول املحروقات 
امل�سرية عرب الأنفاق نتيجة هدم واإغالق معظم الأنفاق على احلدود مع غزة من قبل اجلي�ص امل�سري. وخالل هذه الفرتة )فرتة العتماد 
على املحروقات امل�سرية عرب الأنفاق(، كان م�ستوى العمل والتعاون بني مكتب الهيئة بغزة ومكتب الهيئة يف رام اهلل عند اأدنى م�ستوياته، 
اإل اأنه منذ توقف دخول املحروقات امل�سرية بعد يوليو 2013، عادت الهيئة بغزة لالعتماد على توريد املحروقات الإ�سرائيلية بال�سروط 
البلو التي فر�ستها الهيئة العامة  2014 قامت احلكومة القطرية بتغطية �سريبة  والإجراءات املقرة من الهيئة برام اهلل ويف بداية عام 

للبرتول يف رام اهلل على الكميات املوردة لقطاع غزة.

الأوىل من النق�سام كانوا معينني اأ�ساًل من قبل احلكومة الفل�سطينية قبل النق�سام. ال�سنوات  يف  بغزة  الهيئة  مكتب  مدراء    8
2013/11/26 موجه لل�سيد فوؤاد ال�سوبكي ب�سفته املدير العام للهيئة، وموقع من ال�سيد اأ�سامة بكرون ب�سفته املدير العام اأي�سًا !!. بتاريخ   )1599 ب/  )هـ  رقم  خطاب    9

اإفادة ال�سيد اأ�سامة بكرون، ق. اأ مدير عام الهيئة العامة للبرتول بغزة. بح�سب    10
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• اجلانب القانوين والتنظيمي	

من املعلوم اأن احلكومة يف غزة ل تقر ول تعرتف بالقوانني والأنظمة ال�سادرة عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية اأو احلكومة يف رام اهلل منذ بدء 
النق�سام الفل�سطيني، والت�سريعات والأنظمة اخلا�سة بالهيئة العامة للبرتول لي�ست ا�ستثناًء يف هذا املجال، فعلى �سبيل املثال قرار جمل�ص 
الوزراء الفل�سطيني يف رام اهلل رقم )17( لعام 2008 ب�ساأن نظام الرتاخي�ص ال�سادرة عن الهيئة العامة للبرتول، غري مطبق فعليًا يف 
الوزراء يف غزة نظامًا مقاباًل حتت  اأ�سدر جمل�ص  اإ�سدار النظام املذكور يف رام اهلل -  اأ�سهر من  اأربعة  غزة. ومقابل ذلك - وبعد حوايل 
ا�سم  )نظام منح ت�ساريح بالتعامل املبا�سر مع الهيئة العامة للبرتول لل�سركات الوقود ال�سائل وحمطات الغاز امل�سال(. وبالتايل فان اأنظمة 
واإجراءات الرتخي�ص وجتديد الرخ�ص اخلا�سة مبحطات الوقود املطبقة يف قطاع غزة تختلف عن تلك املطبقة يف رام اهلل كما �سيت�سح لحقًا.

ب. العالقة بني الهيئة العامة للبرتول وجمعية اأ�شحاب �شركات البرتول والغاز
تاأ�س�ست جمعية اأ�سحاب �سركات البرتول والغاز بغزة يف عام 2000، وتعترب اجل�سم النقابي الوحيد الذي يج�سد م�سالح العاملني يف قطاع املحروقات. 
وقد ات�سمت عالقتها بالهيئة العامة للبرتول بحالة مد وجزر طيلة ال�سنوات ال�سابقة وحتى الآن، فتارًة ما تكون العالقة بينهما جيدة، وتارًة اأخرى تكون 
العالقة متوترة، وذلك بح�سب قرارات الهيئة التي تنظم قطاع املحروقات، وتوؤثر تاأثريًا مبا�سرًا على اأ�سحاب �سركات وحمطات الوقود، باعتبارهم من 

اأهم فئات اأ�سحاب امل�سالح يف هذا املجال. وفيما يلي ا�ستعرا�ص لأبرز الق�سايا التي كانت حمل خالف وجدل دائم بني اجلمعية والهيئة11.

• احتكار الهيئة لقطاع املحروقات	

ترى اجلمعية اأنه ل يحق لوزارة املالية احتكار قطاع املحروقات، وروؤية اجلمعية لتنظيم قطاع املحروقات تتمثل يف تاأ�سي�ص �سركة م�ساهمة عامة 
م�سكلة من اأ�سحاب �سركات البرتول، يكون للحكومة دورًا رقابيًا وجباية الر�سوم اجلمركية، ومراقبة اأ�سعار الوقود وحماية امل�ستهلكني. واإذا مل يكن 
هذا املقرتح مقبوًل من احلكومة فعلى اأقل تقدير اأن تكون الهيئة العامة للبرتول هيئة م�ستقلة تتمتع بال�سخ�سية العتبارية، حتى ل تكون حتت �سيطرة 

ونفوذ وزارة املالية، اإذ اأنه يف عدة مرات يتم التفاهم بني اجلمعية والهيئة، ثم يتم نق�ص التفاق يف اليوم التايل ب�سبب تدخالت وزارة املالية.

• عدم الثقة بني الهيئة واجلمعية	

�سادت العالقة والتوتر توؤكد اجلمعية اأنه مل يتم الت�ساور معها، اأو ا�ست�سارتها يف اأية اتفاقيات وقعت بني الهيئة وال�سركات الإ�سرائيلية، �سواء 
كان ذلك يف بداية تاأ�سي�ص الهيئة، اأو التفاقيات املوقعة موؤخرًا من قبل الهيئة يف رام اهلل. وهذا يعك�ص عدم الثقة والنزاهة وال�سفافية يف 
التعامل بني الهيئة واجلمعية، باعتبارها متثل اأ�سحاب امل�سالح الذين ينبغي اطالعهم على التفاقيات والتفاهمات التي تربم يف كل ما يتعلق 

باملحروقات.

• اآلية ت�شديد اثمان الوقود	

اأهم الإ�سكاليات التي �سهدت توترًا كبريًا بني الهيئة واجلمعية، وقد بلغ التوتر ذروته مع القرار الأخري  اآلية ت�سديد ثمن الوقود من  تعترب 
الذي اأ�سدرته الهيئة برام اهلل باإلزام �سركات البرتول يف قطاع غزة بالدفع النقدي امل�سبق مل�سحوباتهم من الوقود، كما �سيت�سح لحقًا عند 
احلديث عن هذه الآلية. وقد ت�سببت اآلية الدفع لنقدي بنفاذ خمزون البرتول من �سركات البرتول يف غزة، نظرًا ملا تعانيه بع�ص ال�سركات 

من م�سكالت يف ال�سيولة النقدية وعدم القدرة على تخزين كميات كبرية، اإذ اأن ذلك يتطلب دفع ثمنها نقدًا ب�سكل م�سبق. 

• اآلية توزيع املحروقات	

رغم اأن اجلمعية مل يتم الت�ساور معها على اآلية توزيع املحروقات امل�سرية عرب الأنفاق )يف الفرتة ال�سابقة(، اإل اأنها را�سية عن اآليات التوزيع 
التي فر�ستها الهيئة بغزة الآن، �سواء كانت هذه الآليات تتعلق بتوزيع املحروقات امل�سرية، اأو ارتبطت بتوزيع كميات الغاز املنزيل )نتيجة 

لالزمة احلادة فيه(، وتعتربها اآليات عادلة ونزيهة، ومبنية على معايري منطقية ومقبولة من اجلميع.

يتعلق بوجهة نظر جمعية ا�سحاب �سركات البرتول والغاز م�سدره: مقابلة مع ال�سيد حممود ال�سوا، رئي�ص اجلمعية بغزة، بتاريخ 2013/12/21. فيما  اجلزء  هذا  يف  يرد  ما  جميع    11
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بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في أداء الهيئة العامة للبترول )غزة(تقرير          

• رقابة الهيئة على املحطات	

هناك توافق بني اجلمعية والهيئة ب�ساأن الإجراءات الرقابية التي تقوم بها الهيئة، �سواء كانت الرقابة على جودة الوقود وعدم الغ�ص فيه، 
اأو الرقابة على �سروط الرتخي�ص.  اإذ اأن اجلمعية ل تقبل ع�سوية اأي حمطة اأو �سركة وقود اأو غاز اإل بعد التزامها الكامل باحل�سول على 
ترخي�ص من اللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن، ورخ�سة مزاولة املهنة من البلدية. وتطالب اجلمعية اجلهات ذات العالقة مبنح الرخ�ص 
ا�ست�سارة اجلمعية بهذا ال�ساأن، والتوا�سل معها يف تخطيط وتنظيم كل ما يتعلق بقطاع املحروقات. من جانٍب اآخر، توؤيد اجلمعية الإجراءات 
العقابية التي تتخذها الهيئة بغزة �سد املحطات املخالفة لل�سروط ذات العالقة، كما توؤكد اأن ع�سوائيات البرتول )الكازيات( غري املرخ�سة 
التي انت�سرت يف فرتة عمل الأنفاق، قد انتهت، ورغم اأن هناك بع�ص املحطات تعمل مبوجب رخ�سة مبدئية اإل اأن اجلمعية رف�ست ع�سويتها 

وت�سرتط ا�ستكمال كافة اإجراءات و�سروط الرخ�سة النهائية.

مما �سبق يالحظ حالة املد واجلزر احلادثة بني الهيئة العامة للبرتول وجمعية اأ�سحاب �سركات البرتول والغاز، واملرتبطة ب�سكل اأ�سا�سي 
بعاملني، الول القرارات ال�سادرة عن وزارة املالية، والثاين اأ�سلوب الإدارة )من يتوىل اإدارة الهيئة بغزة وتعامله مع ال�سركات(. ويرى ال�سيد 

حممود ال�سوا اأن العالقة احلالية بني الهيئة واجلمعية جيدة، ومبنية على اأ�سلوب التفاهم والتوافق املتبادل12.

ج.  العالقة بني الهيئة العامة للبرتول والبلديات والدفاع املدين
تتمثل العالقة بني الهيئة العامة للبرتول والبلديات يف كل ما يتعلق برتخي�ص حمطات الوقود، وجتديد هذه الرخ�ص والتي تخت�ص بها البلديات 
واللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن التابعة لوزارة احلكم املحلي، كما حت�سر الهيئة اجتماعات اللجنة املركزية اخلا�سة مب�ساريع الوقود والغاز 
ولكن ب�سفتها ع�سو مراقب فقط. كما تقوم الهيئة مب�ساركة مندوبني من البلدية والدفاع املدين ووزارة املوا�سالت باإجراء تفتي�ص دوري على 

حمطات الوقود.

من جانب اآخر، يوجد تن�سيق وتعاون دائم بني الهيئة العامة للبرتول واملديرية العامة للدفاع املدين، حيث تقوم فرق تفتي�ص م�سرتكة من الهيئة 
والدفاع املدين وموؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�ص بفح�ص �سيارات ال�سهاريج التابعة ل�سركات البرتول، ومعايرتها وختمها، كما تقوم بفح�ص خزانات 
الوقود يف املحطات، وكذلك بفح�ص ماكينات التعبئة يف املحطات والتاأكد من دقتها. كما يتم التفتي�ص بال�سراكة بني الهيئة والدفاع املدين ومباحث 
التموين ووزارة القت�ساد على جودة الوقود يف املحطات واإجراء فحو�سات خمربية من خالل جهاز فح�ص قامت الهيئة يف غزة ب�سرائه، من اأجل 
حماية امل�ستهلك من حالت الغ�ص التي قامت بها بع�ص املحطات، حيث يتم خلط الوقود امل�سري بالإ�سرائيلي وبيعه على اأنه اإ�سرائيلي يف الفرتات 

ال�سابقة، اأو يتم خلط ال�سولر بزيوت معدنية اأو مياه ....الخ من حالت الغ�ص يف الوقود.

ب�سكٍل عام ميكن القول اأن هناك عالقات تعاون وتن�سيق م�ستمر ودائم بني الهيئة العامة للبرتول بغزة، وخمتلف الأجهزة والوزارات ذات 
العالقة بتنظيم وترخي�ص ال�سركات العاملة يف قطاع املحروقات.

ال�سابق. امل�سدر      12
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بيئة النزاهة في عمل الهيئة العامة للبترول

1. ممارسات الهيئة في قطاع المحروقات وعمليات االحتكار

من املعلوم اأن فل�سطني دولة غري منتجة للنفط، وتعتمد اعتمادًا كليًا على م�سادر خارجية يف توفري خمتلف اأنواع املنتجات البرتولية، وقبل تاأ�سي�ص 
اأ�سحاب �سركات  والتعامل احلر بني  للمناف�سة  البرتول تخ�سع  والتعامل يف قطاع  التجارة  1994، كانت عملية  العام  الفل�سطينية يف  ال�سلطة 
وحمطات البرتول يف غزة، و�سركات البرتول الإ�سرائيلية، دون اأي تدخل يف هذا الن�ساط، با�ستثناء ما يتعلق طبعًا ب�سروط الرتخي�ص. ثم جاء 
الفل�سطينية وحكومة  التحرير  1994 بني منظمة  ني�سان   29 بتاريخ  باري�ص  املوقع يف  الإ�سرائيلي  الفل�سطيني-  بروتوكول التفاق القت�سادي 
الحتالل الإ�سرائيلية، ليحدد بنودًا خا�سة با�سترياد، واإدارة، وت�سعري املنتجات البرتولية، حيث و�سع قيودًا هامة على قدرة ال�سلطة الفل�سطينية 
ت�سعري  على  قيود  فر�ص  اأنه  كما  البرتولية،  للمنتجات  الفل�سطينية مبوا�سفات حمددة  ال�سلطة  يلزم  التفاق  اأن  اإذ  املحروقات،  قطاع  اإدارة  يف 
البنزين للم�ستهلك الفل�سطيني، باأل يتجاوز الفرق عن 15% من ثمن البنزين للم�ستهلك الإ�سرائيلي، )وهذا الفرق ل يتنا�سب مع الفارق الكبري 
يف م�ستوى املعي�سة وم�ستويات الدخول بني اإ�سرائيل ومناطق ال�سلطة الفل�سطينية، ولعل اأبرز مثال على ذلك اأن احلد الأدنى لالأجور يف اإ�سرائيل 

4300 �سيكل حاليًا، بينما احلد الأدنى لالأجور يف مناطق ال�سلطة 1450 �سيكل فقط، اأي اأنه اأعلى منه بحوايل ثالث اأ�سعاف(.
ومع تاأ�سي�ص الهيئة العامة للبرتول، ُمنحت حق احتكار بيع و�سراء وت�سعري واإدارة كل ما يتعلق باملحروقات مبوجب قرار تاأ�سي�سها ال�سادر عن جمل�ص 
الوزراء بتاريخ 1994/11/12، والذي ن�ص على ما يلي: »قرر املجل�ص اأن تتوىل هيئة البرتول امل�سكلة بقرار �سابق من جمل�ص الوزراء عملها يف 

ال�سفة الغربية يف حالة ت�سلم ال�سلطات، وُيح�سر حق ا�سترياد وت�سدير النفط وم�ستقاته بالهيئة �ساأنها يف ذلك �ساأن ما مت يف غزة واأريحا«.
وبالرغم من الهام�ص الذي منحه التفاق لل�سلطة الفل�سطينية فيما يتعلق مب�سادر توفري املنتجات البرتولية، اإل اأن ال�سلطة الفل�سطينية – ممثلة 
بالهيئة العامة للبرتول - وقيدت نف�سها بال�سترياد من ال�سركات الإ�سرائيلية منذ بداية تاأ�سي�ص الهيئة، ومل تكن الأ�سباب اأو الدوافع اأو ظروف 
توقيع هذه التفاقية �سفافة. ومن جانٍب اآخر، فان هذه التفاقية عمقت التبعية لإ�سرائيل يف قطاع يعد من اأهم القطاعات القت�سادية، واأكرثها 

تاأثريًا على املجتمع، بل اإنه نقطة ال�سعف املركزية التي ت�ستخدم الآن يف ت�سديد احل�سار على قطاع غزة. 
 Paz Oil« الإ�سرائيلية  باز  �سركة  مع  احتكارية جديدة  اتفاقية  بتوقيع  الفل�سطينية اجلديدة  قامت احلكومة   ،2006 عام  انتخابات  وبعد 
من  اعتبارًا  عامني  وملدة  حيفا  م�سفاة  بعد  اإ�سرائيل  يف  برتول  م�سفاة  اأكرب  ثاين  اأ�سدود  م�سفاة  متلك  والتي   ،”Company Ltd
2007/1/1، وقد تركز ن�ساط �سركة باز على تزويد مناطق ال�سفة الغربية بالوقود، بينما بقيت �سركة دور تزود قطاع غزة بالوقود. وبعد انتهاء 
اأجل التفاقية مع �سركة باز، قامت احلكومة يف رام اهلل بعقد اتفاق جديد مع �سركة بازل اعتبارًا من العام 2011 وهو ال�ساري الآن، ومبوجبه 
يتم تزويد ال�سفة الغربية وقطاع غزة باملنتجات البرتولية حتت الإدارة الكاملة من قبل الهيئة العامة للبرتول يف رام اهلل. ويف منت�سف العام 
2012، وقعت وزارة املالية يف رام اهلل اتفاق اآخر مع �سركة م�سفاة حيفا )Haifa Oil Refinery( والتي تعترب اأكرب �سركة نفطية يف 
اإ�سرائيل، بحيث يتم توريد ما ن�سبته 50% من احتياجات ال�سلطة الفل�سطينية )يف ال�سفة والقطاع( من �سركة باز، و 50% من م�سفاة حيفا. 
مما �سبق، يت�سح اأن كل ما يتعلق بالتفاقيات التي وقعت مع ال�سركات الإ�سرائيلية �سواء كان ذلك يف ال�سابق اأو حاليًا يت�سم بعدم ال�سفافية والو�سوح 
ومبادئ الإف�ساح، ومبا يخالف اأحكام القانون بهذا ال�ساأن من �سرورة طرح عطاءات ح�سب القانون، وتقدمي عرو�ص من قبل ال�سركات املناف�سة، وفح�ص 

هذه العرو�ص وتقييمها من خمتلف اجلوانب، وظروف واآلية ر�سو العطاء على ال�سركة التي يتم اختيارها، وكافة التفا�سيل الأخرى بهذا ال�ساأن13. 

2. سياسات وإجراءات تنظيم توزيع المحروقات

اأ. �شيا�شات واإجراءات توزيع املحروقات امل�شرية
يف بداية دخول املحروقات امل�سرية عرب الأنفاق يف الن�سف الثاين من العام 2008، مل يكن هناك اأية اإجراءات اأو تدخل من قبل الهيئة العامة 
للبرتول يف غزة يف جمال توزيع املحروقات، واإمنا اقت�سر دورها على حتديد ومراقبة الأ�سعار للجمهور. وبالتايل كان اأي �سخ�ص ي�ستطيع اإدخال 

�سابق. م�سدر  هنط�ص،  ابو  ابراهيم     13
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وبيع الكمية التي يريدها،  ل�سببني، ال�سبب الأول اأن هذه الفرتة كان احل�سار فيها خانقًا، وكان هناك نق�ص حاد يف املحروقات، نتيجة منع الحتالل 
اأ�سعار املحروقات14،  الثاين فهو الرتفاع احلاد يف  ال�سبب  اأما  املوا�سالت.  اأ�ساب قطاع  اإىل توقف و�سبه �سلل  اأدى  الذي  الأمر  للقطاع،  دخولها 

وبالتايل كانت ال�سيا�سة ترك احلرية لكل من ي�ستطيع اإدخال حمروقات م�سرية من اأجل تخفيف وطاأة الأزمة، والعمل على تخفي�ص الأ�سعار. 
ومع ظهور الأنفاق مع م�سر، وبدء �سخ الوقود امل�سري للقطاع، ظهرت فئة من املوزعني العاملني يف جمال توزيع وبيع املحروقات، مل يكن مرخ�ص 
�سيارات  اأو  الوقود،  لتخزين  ولي�ص لهم خمازن مرخ�سة  اأنهم ل ميتلكون حمطات،  اإذ  التجارة يف جمال املحروقات،   الأ�سل ممار�سة  لهم يف 
�سهاريج مرخ�سة ح�سب الأ�سول، واإمنا كان عملهم يقت�سر على جلب الوقود امل�سري عرب الأنفاق بخزانات و�سيارات غري موؤهلة، وغري مرخ�ص 
لها بنقل اأو تخزين مواد خطرة كاملحروقات، ثم يقوموا ببيعها يف ال�سوق، خا�سًة قبل �سبط احلدود ومنطقة الأنفاق من قبل الأمن اجلمركي 

والهيئة العامة للبرتول بغزة.
وعندما مت �سبط منطقة احلدود يف بداية العام 2010 من قبل الأمن اجلمركي والهيئة، وفر�ص اجلمارك على املحروقات امل�سرية بقرار من 
وزارة املالية، مل ي�سمح لهوؤلء املوزعني الذين لي�ص لديهم حمطات مرخ�سة، اأو �سيارات �سهاريج مرخ�سة ح�سب الأ�سول بدخول منطقة الأنفاق، 
مما دفع هوؤلء لل�سكوى والحتجاج لدى املجل�ص الت�سريعي وجمل�ص الوزراء، وقد قام املجل�ص الت�سريعي بالتوا�سل والتن�سيق مع جمل�ص الوزراء، ومت 
خماطبة الهيئة العامة للبرتول بت�سوية اأو�ساع هذه الفئة من املوزعني، وال�سماح لهم بدخول منطقة الأنفاق واملتاجرة بالوقود وفقًا لبع�ص ال�سروط 

كان اأهمها التزامهم با�ستخدام �سيارات �سهاريج مرخ�سة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين ووزارة املوا�سالت.
اإدخالها من الأنفاق. والثاين  اأمرين: الأول جباية اجلمارك على الكمية التي يتم  وا�ستمر العمل بالآلية ال�سابقة التي ينح�سر فيها دور الهيئة يف 
حتديد ومراقبة اأ�سعار املحروقات للجمهور. ومع بدء ال�سطرابات ال�سيا�سية يف م�سر )يوليو 2013(، وهدم الأنفاق من قبل اجلي�ص امل�سري، 
والرتاجع احلاد يف كمية الوقود امل�سري التي تدخل اإىل قطاع غزة عرب الأنفاق، اأ�سار ال�سيد حممود ال�سوا رئي�ص جمعية �سركات البرتول اأن الهيئة 
اتبعت اآلية جديدة يف التعامل مع املحروقات امل�سرية، ا�ستنادًا اإىل معايري حمددة وهي: حجم ال�سركة وم�سحوباتها يف اآخر عام، وعدد املحطات 
التابعة لها، واملنطقة اجلغرافية والكثافة ال�سكانية التي تغطيها ال�سركة، وعدد وحجم املوزعني الذين يتعاملون معها. ومبوجب هذه املعايري مت اإعداد 
جدول يو�سح ح�سة كل �سركة. وقد حظيت هذه ال�سيا�سة مبوافقة وتاأييد جمعية اأ�سحاب �سركات البرتول والغاز، باعتبارها �سيا�سة حتقق العدالة يف 
التعامل مع ال�سركات، رغم اأنه مل يتم التوافق مع اجلمعية عند اإقرارها15. وقد بداأ العمل بهذه الآلية )جدول الن�سب( اعتبارًا من 2013/2/20.

ب. �شيا�شات واإجراءات توزيع املحروقات الإ�شرائيلية
عندما توقف دخول املحروقات امل�سرية وعادت الهيئة العامة للبرتول لالعتماد الكامل على املحروقات الإ�سرائيلية، ق�سرت التعامل مع اأ�سحاب 
املحطات املرخ�سة ر�سميًا )ال�سركات القدمية املرخ�سة قبل النق�سام(، بالذهاب اإىل معرب كرم اأبو �سامل، وحظرت يف البداية التعامل مع فئة 
املوزعني املذكورين �سابقًا )الذين ظهروا يف فرتة دخول املحروقات امل�سرية(، نظرا لأنهم لي�ص لديهم ت�سريح بالتعامل املبا�سر مع الهيئة العامة 

للبرتول، ولي�ص لهم رقم مايل لدى الهيئة يف رام اهلل، وغري معروفني بالن�سبة لها.

ونتيجة لقرار الهيئة بعدم التعامل مع فئة املوزعني املذكورة، فقد احتج هوؤلء املوزعني مرًة اأخرى لدى املجل�ص الت�سريعي، و�سغطوا على جمل�ص 
والحتجاجات  ال�سغوط  لهذه  ونتيجًة  �سامل،  اأبو  املحروقات من معرب كرم  با�ستالم كميات من  لهم  وال�سماح  الهيئة،  قرار  لإلغاء  بغزة  الوزراء 
ب�سراء  لهم  وال�سماح  املوزعني،  هوؤلء  مع  التعامل  من  املمانعة  بعدم  للهيئة  قرارًا  الظاظا(  زياد  )م.  املالية  ووزير  الوزراء  رئي�ص  نائب  اأ�سدر 
وا�ستالم املحروقات الإ�سرائيلية عرب معرب كرم اأبو �سامل، �سريطة الدفع النقدي امل�سبق لأية كمية يطلبونها، بخالف التعامل مع اأ�سحاب املحطات 
الهيئة يف رام اهلل  الهيئة بغزة مبخاطبة  الوقود. وبالفعل قامت  لت�سديد ثمن  يومًا   25 املرخ�سة ر�سميًا، والذين كان يتم منحهم فرتة �سماح 

بال�سماح بتوريد الكميات التي يطلبها هوؤلء املوزعني، مقابل الدفع النقدي امل�سبق ل�سالح الهيئة يف رام اهلل.

وبالتايل منذ توقف دخول املحروقات امل�سرية، وعودة العتماد على املحروقات الإ�سرائيلية حتى الآن، فان ال�سيا�سة املطبقة يف توزيع الوقود، ل 
تقيد �سركات وحمطات البرتول بكميات معينة، بل ت�ستند ال�سيا�سة اإىل اأن لكل �سركة اأو حمطة برتول حرية حتديد الكمية التي تريدها من اأنواع 

14     و�سل �سعر لرت ال�سولر والبنزين اإىل اأكرث من 12 �سيكل يف ال�سوق ال�سوداء، يف حني اأن الأ�سعار الر�سمية املعلنة من الهيئة العامة للبرتول يف تلك الفرتة كانت ترتاوح يف حدود 6 �سيكل للرت.
15       مقابلة مع رئي�ص جمعية �سركات البرتول والغاز ال�سيد حممود ال�سوا، 2013/12/21.
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الوقود املختلفة )با�ستثناء الغاز(، ودفع ثمنها ل�سالح الهيئة برام اهلل، والتي تتوىل توريد الكميات املطلوبة من خالل �سركة باز عن طريق معرب 
كرم اأبو �سامل.

 اأما فيما يتعلق بتوزيع الغاز املنزيل، ونظرًا لأن الكميات التي يتم �سخها من اجلانب الإ�سرائيلي ل تكفي الحتياج اليومي لقطاع غزة16، فقد 
اأخ�سعت الهيئة عملية توزيعه بني اأ�سحاب حمطات الغاز لنف�ص الآلية ال�سابقة املذكورة يف توزيع املحروقات امل�سرية، والتي تعتمد على معايري 
حجم ال�سركة وم�سحوباتها يف اآخر عام، وعدد املحطات التابعة لها، واملنطقة اجلغرافية والكثافة ال�سكانية التي تغطيها ال�سركة، وعدد وحجم 

املوزعني الذين يتعاملون معها، ومبوجب هذه املعايري مت اإعداد جدول يو�سح ن�سبة وح�سة كل حمطة من حمطات الغاز، وهو املطبق حاليًا.

3. المعامالت المالية )الملف المالي( بين الهيئة العامة للبترول وأصحاب محطات 
الوقود

تعترب �سيا�سة التعامل املايل التي انتهجتها الهيئة العامة للبرتول مع اأ�سحاب �سركات وحمطات الوقود والغاز من بني اأهم ال�سيا�سات واجلوانب 
اأ�سحاب  قبل  من  حاليًا  املطروحة  امل�سكالت  اأبرز  من  تعترب  اأنها  كما  الهيئة،  تاأ�سي�ص  منذ  وال�سفافية  النزاهة  وعدم  بال�سبابية  اأحيطت  التي 

ال�سركات، بعد قرار الهيئة برام اهلل موؤخرًا باإلزام ال�سركات يف قطاع غزة بالدفع النقدي امل�سبق للكميات التي يطلبونها.

اأ. اآلية دفع اأثمان املحروقات الإ�شرائيلية
ت�سع الهيئة العامة للبرتول �سيا�سة واإجراءات عملية دفع اأثمان املحروقات مبختلف اأنواعها، بالإ�سافة اإىل الر�سوم اجلمركية وال�سرائب الأخرى املفرو�سة 
عليها، ومبوجب هذه ال�سيا�سة - منذ بداية تاأ�سي�ص الهيئة - كانت �سركات البرتول ت�سدر �سيكات بقيمة م�سحوباتها من البرتول ل�سالح الهيئة، مع فرتة 
�سماح 25 يوم غالبًا يف الفرتة ما قبل �سبتمرب 2013، وذلك بالن�سبة لأ�سناف املحروقات الإ�سرائيلية. وتتلخ�ص اآلية الدفع - التي كانت مطبقة - باأن 
كميات املحروقات التي ت�سحبها ال�سركات خالل الفرتة )1-10 من كل �سهر( تدفع يف اخلام�ص من ال�سهر التايل،  اأما الكميات التي يتم �سحبها يف 
الفرتة )11-20 من كل �سهر( تدفع يف اليوم اخلام�ص ع�سر من ال�سهر التايل، والكميات التي يتم �سحبها خالل الفرتة )21 وحتى نهاية ال�سهر( 
تدفع يف اليوم اخلام�ص والع�سرين من ال�سهر التايل. جديٌر بالذكر هنا اأن الهيئة العامة للبرتول اأي�سًا تتمتع بفرتة �سماح يف دفع الكميات التي تطلبها من 

ال�سركات الإ�سرائيلية املوردة للبرتول، وترتاوح فرتة ال�سماح ما بني 25 و35 يوم بح�سب التفاقية املطبقة مع ال�سركة الإ�سرائيلية املوردة.
النقدي  باإلزام �سركات وحمطات البرتول يف قطاع غزة بالدفع  العامة للبرتول يف رام اهلل قرارًا  الهيئة  اأ�سدرت   2013/9/1 واعتبارًا من 
امل�سبق لأية كمية تطلبها17، مما اأثار احتجاج جمعية اأ�سحاب �سركات البرتول والغاز، على هذا القرار »واأنه يخالف ما مت التوافق عليه مع ال�سركة 
الإ�سرائيلية حيث يتم دفع املبالغ امل�ستحقة بعد 25 يوم من ت�سلم الكمية، واأن هذا التفاق جاري العمل فيه منذ ع�سرات ال�سنوات ومل يتغري18«. 
وقد برر مدير عام الهيئة برام اهلل )ال�سيد فوؤاد ال�سوبكي( هذا القرار باأنه »يحمي وزارة املالية من املخاطرة يف توريد الوقود لهذه ال�سركات، 
التي ل تعرف عنها �سيئًا، ومل ي�سبق لها التعامل معها منذ العام 2007، واأن اأي تخلف من هذه املحطات عن الدفع �ستتحمل م�سوؤوليته الوزارة 
ويفر�ص عليها ت�سديده. وتوقع زيادة الطلب على الوقود يف قطاع غزة بعد تدمري الأنفاق، والرتاجع ال�سديد يف كميات الوقود املهربة للقطاع. واأ�سار 
اإىل اأن التفاقيات مع �سركات الوقود الإ�سرائيلية موقعة مع وزارة املالية ولي�ص بني هذه ال�سركات وحمطات الوقود، واأكد اأن الوزارة جلاأت ملثل هذا 

الإجراء )الدفع النقدي( مع 50 حمطة للوقود يف ال�سفة الغربية ب�سبب مواجهتها اإ�سكاليات يف الدفع19«.
العام  ال�سابقة )منذ  ال�سنوات  الوقود خالل  ت�ستهلكها غزة من  التي كانت  الكميات  اأن  العامة برام اهلل هو  الهيئة  بناًء على ما �سبق، فان مربر 
2008( كانت ب�سيطة وحمدودة، وحجم املخاطرة فيها حمدود، ولكن مع تزايد الطلب على الوقود منذ �سهر يوليو 2013 ب�سبب اإغالق الأنفاق 

امل�سوؤولني وذوي العالقة يف جمال قطاع املحروقات يف الهيئة العامة للبرتول وجمعية اأ�سحاب �سركات البرتول والغاز، فان احتياجات قطاع غزة يف الظروف الطبيعية تقدر بحوايل 7500 طن �سهريًا، بينما متو�سط ما مت اإدخاله  16  وفقًا لت�سريحات 
خالل عام 2013 حوايل 3150 طن �سهريًا )ح�سب بيانات الهيئة العامة للبرتول بغزة(، اأي حوايل %40 فقط من الحتياج الفعلي. وبح�سب رئي�ص جمعية اأ�سحاب �سركات البرتول والغاز )ال�سيد حممود ال�سوا( فان النق�ص يف الكميات التي 
يتم �سخها لقطاع غزة ناجم عن تق�سري الهيئة يف رام اهلل، اإل اأنه بح�سب ت�سريحات ال�سيد نظمي مهنا رئي�ص هيئة املعابر يف احلكومة الفل�سطينية يف رام اهلل باأنه مت التو�سل لتفاق مع اجلانب الإ�سرائيلي على اإن�ساء معرب ثاين جديد خا�ص بالغاز 
على معرب كرم اأبو �سامل ميتد مل�سافة كيلو مرت، و�سيتم متويله من قبل احلكومة يف رام اهلل، وباإن�ساء هذا اخلط اجلديد �سيتم �سخ 350 طن يوميًا من الغاز تكفي احتياجات القطاع بدًل من الكمية التي يتم �سخها من خالل اخلط الوحيد حاليًا 

واملقدرة بحوايل 180 طن يوميًا. 
)ttp://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=650994 :امل�سدر  

من ال�سيد فوؤاد ال�سوبكي )مدير عام الهيئة العامة للبرتول يف رام اهلل( اىل ال�سيد عبد النا�سر مهنا )مدير مكتب الهيئة بغزة. املوجه  اخلطاب  ح�سب    17
http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=PrintNews&ID=95390 امل�سدر:    18

ال�سابق امل�سدر    19
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وتوقف دخول املحروقات امل�سرية، اأ�سبح ل بد من اإجراءات لتخفيف حجم املخاطرة التي تتحملها وزارة املالية )ح�سب راأي ال�سيد فوؤاد ال�سوبكي(.

ويف �سياق حماولت جمعية اأ�سحاب �سركات البرتول والغاز، ال�سغط على الهيئة برام اهلل لإلغاء هذا القرار، مت ت�سكيل جلنة من اجلمعية والجتماع 
مع وزير املالية يف رام اهلل، وبح�سور نائب رئي�ص الوزراء، ومت التفاق على اإخراج الغاز من اآلية الدفع النقدي، وا�ستمرار تطبيق الآلية ال�سابقة 
عليه.  اأما فيما يتعلق باملحروقات الأخرى )ال�سولر والبنزين( فقد مت التفاق مع الوزارة اأن ال�سركات القدمية )املرخ�سة قبل النق�سام( ي�ستمر 
التعامل معها بفرتة �سماح 25 يوم �سريطة التزام هذه ال�سركات باإ�سدار كفالت بنكية تغطي قيمة م�سحوباتها، فاإذا مل تكن الكفالة تغطي الكميات 
املطلوبة، تلتزم ال�سركة بتغطية الفرق بني قيمة الكفالة وثمن الكمية املطلوب بالدفع النقدي الكا�ص20. اإل اأن هذا القرتاح مل يحظ بالتاأييد من قبل 
جميع �سركات البرتول العاملة يف قطاع غزة، وبالتايل فقد اأُلزمت ال�سركات التي رف�ست اإ�سدار كفالة بالدفع النقدي الكا�ص للكميات التي تطلبها.

اإلزام �شركات البرتول يف قطاع غزة بالدفع النقدي  بتحليل الظروف، والوقائع، وردود الفعل ال�شابقة التي ترتبت على 
امل�شبق ن�شتنتج ما يلي:

• اأن اآلية دفع املحروقات الإ�سرائيلية يتم حتديدها من قبل الهيئة العامة للبرتول يف رام اهلل بالكامل، ول تتدخل فيها الهيئة بغزة مطلقًا. 	

• مربر الهيئة يف رام اهلل )كما ورد على ل�سان مديرها العام ال�سيد فوؤاد ال�سوبكي يف و�سائل الإعالم(، باأن القرار يحمي وزارة املالية من 	
املخاطرة يف توريد الوقود لل�سركات يف قطاع غزة، التي ل تعرف عنها �سيئًا ومل ي�سبق لها التعامل معها منذ العام 2007، نالحظ 
هنا اأنه مت تعميم  الأمر على جميع ال�سركات �سواء تلك القدمية املرخ�سة قبل النق�سام، اأو تلك التي بداأت عملها يف �سنوات ما بعد 
النق�سام، ومن املعلوم اأن ال�سركات القدمية لها رقم مايل لدى الهيئة يف رام اهلل، وهي معروفة متامًا بالن�سبة لها، و تتعامل الهيئة 

معها منذ �سنوات طويلة قبل النق�سام، بخالف ما ذكره ال�سيد ال�سوبكي.

• بالن�سبة لفئة املوزعني الذين ظهروا يف فرتة الأنفاق، فهم فعاًل غري معروفني بالن�سبة للهيئة برام اهلل، ولي�ص لهم رقم مايل لديها، 	
وبالتايل فان مربر الهيئة باإلزامها بالدفع النقدي امل�سبق واقعي فعاًل، يف ظل املخاطر املحيطة بهذه الفئة. اإل اأن الهيئة بغزة بادرت من 
تلقاء نف�سها مبوجب قرار نائب رئي�ص الوزراء ووزير املالية بغزة )م. زياد الظاظا( باإلزام هذه الفئة بالدفع النقدي امل�سبق كما �سبق 
اأن ذكرنا. وبالتايل ي�سبح تطبيق القرار بالدفع النقدي امل�سبق على جميع ال�سركات دون متييز غري مربرًا، يف �سوء عدم وقوع حالت 
تعرث من قبل ال�سركات العاملة يف قطاع غزة ل�سالح الهيئة برام اهلل خالل �سنوات ما بعد النق�سام وحتى تاريخ القرار بالدفع النقدي،

• مل يتم اإلزام جميع �سركات البرتول يف ال�سفة الغربية بقرار الدفع النقدي امل�سبق، وهذا يثري ق�سية النزاهة وال�سفافية يف التعامل مع 	
جميع ال�سركات العاملة يف قطاع املحروقات بنف�ص ال�سيا�سة واملعايري، ل�سيما واأن هناك العديد من �سركات البرتول العاملة يف ال�سفة 

الغربية متعرثة جتاه الهيئة. 

م�سحوباتها،  تغطي  بنكية  كفالة  ال�سركات  اإ�سدار  اأو  امل�سبق،  النقدي  بالدفع  ال�سركات  باإلزام  اهلل  برام  الهيئة  قرار  فان  �سبق،  ما  على  بناًء 
قرار منطقي و�سليم حلماية الأموال العامة، ل�سيما يف ظل جتربة الهيئة ال�سابقة بتحمل مديونيات نتيجة لعدم التزام بع�ص ال�سركات بت�سديد 
امل�ستحقات عليها ل�سالح الهيئة، فيما لو اأنه مت تطبيق هذا القرار على جميع �سركات وحمطات الوقود �سواء يف ال�سفة الغربية اأو يف قطاع غزة، 

اأما اأن يتم تطبيقه على �سركات قطاع غزة فقط فهو يخالف معايري النزاهة وال�سفافية. 

ويذكر هنا اأن فرتة ال�سماح التي منحت لل�سركات يف ت�سديد اأثمان الوقود، ترتب عليها �سابقًا مديونيات كبرية ل�سالح الهيئة، نظرًا لعدم التزام 
بع�ص ال�سركات بت�سديد ال�سيكات التي ت�سدرها ل�سالح الهيئة، وقد بلغت هذه املديونية حوايل 350 مليون �سيكل يف نهاية 2008 21 )وت�سمل 
ديون ال�سركات يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة(. وكان الأ�سل اأن تقوم الهيئة بوقف تزويد ال�سركات املتخلفة عن ال�سداد باملحروقات، بل كان يجب 
فر�ص غرامات عليها، حتى تلتزم بت�سديد كامل مديونيتها، اأو اإحالة الأمر اإىل النيابة واجلهات الق�سائية والتنفيذية ذات العالقة، اإذ اأن الأمر 

يتعلق باأموال عامة، وينبغي اتخاذ خمتلف الإجراءات القانونية يف حت�سيل واحلفاظ على هذه الأموال. 

حممود ال�سوا، رئي�ص جمعية اأ�سحاب �سركات البرتول والغاز، بتاريخ 2013/12/21. ال�سيد  مع  مقابلة    20
�سابق. م�سدر  هنط�ص،  اأبو  اإبراهيم    21
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اإل اأن الهيئة يف ال�سنوات ال�سابقة )قبل عام 2008( مل تتخذ الإجراءات الالزمة، ومل تبذل اجلهود الكافية لت�سفية املديونية القائمة لها، بل ا�ستمرت 
بتزويد ال�سركات املتخلفة عن ال�سداد باملحروقات لدوافع غري معلنة، الأمر الذي فاقم من حجم املديونية، وت�سبب يف تعرث الهيئة عن ت�سديد م�ستحقات 
ال�سركة الإ�سرائيلية يف بع�ص الفرتات، مما اأدى اإىل توتر العالقة بني الهيئة وال�سركة الإ�سرائيلية املوردة، والتي هددت بوقف تزويد الهيئة بالبرتول22. 

وقد ارتبطت املمار�سات اخلا�سة مبديونية ال�سركات ل�سالح الهيئة بق�سايا الف�ساد والتهم التي وجهت للقائمني على الهيئة يف بداية �سنوات عملها. 
حيث كان يتم تطبيق الإجراءات املفرت�سة بحق بع�ص ال�سركات املتخلفة عن ال�سداد، من حيث وقف تزويدها باملحروقات، اأو اإحالتها للجهات 
الق�سائية، بينما يتم ا�ستثناء �سركات اأخرى من هذه الإجراءات، والعمل على جتميد مديونيتها ل�سالح الهيئة، ويف بع�ص الأحيان املوافقة )مبوجب 
ا�ستثناء من قبل مدير الهيئة( على جدولة ال�سيكات املتعرثة على فرتات معينة. وبعبارٍة اأخرى مل تكن معايري النزاهة يف التعامل، وال�سفافية 

وامل�ساءلة مطبقة ح�سب الأ�سول، بل ارتبطت هذه املمار�سات بح�سب الراأي ال�سخ�سي والعالقة املتبادلة بني مدير الهيئة وال�سركة املتعرثة.

جدير بالذكر اأن ر�سيد مديونية ال�سركات يف قطاع غزة ل�سالح الهيئة هو 42.75 مليون �سيكل فقط مرتبطة ب 13 �سركة كما يف 2013/12/31، 
وهو ر�سيد ثابت منذ عام 2006، اأما باقي املديونية )حوايل 307 مليون �سيكل23( فهو على �سركات عاملة يف ال�سفة الغربية، وقد اتخذ قرار من 
الهيئة باإحالة ملفات املديونيات املتبقية اإىل النيابة للتحقيق فيها والعمل على حت�سيلها وفقًا للقانون، ومن جانبها قامت الهيئة بغزة بوقف تزويد هذه 
ال�سركات بالبرتول24. اأما بالن�سبة ملديونية ال�سركات يف ال�سفة الغربية )وهي املبلغ الكرب( فهي تخ�سع بالكامل ملتابعة واإجراءات الهيئة يف رام اهلل.

ب. م�شكلة العجز يف الكميات امل�شتلمة من قبل ال�شركات على معرب كرم ابو �شامل:
من الإ�سكاليات الهامة التي ترتبط بالتعامل املايل بني الهيئة واأ�سحاب املحطات، ق�سية العجز يف كميات الوقود التي يتم ت�سلمها من قبل اأ�سحاب 
املحطات على معرب كرم اأبو �سامل، والكميات التي ت�ستلمها الهيئة العامة للبرتول من اجلانب الإ�سرائيلي، حيث اأ�سار ال�سيد حممود ال�سوا رئي�ص 

جمعية اأ�سحاب �سركات البرتول اأنه يف حالة حدوث عجز يتم حتميله على اأ�سحاب املحطات، مما يلحق بهم خ�سائر مالية25. 

فقط، حيث بلغت كمية  ولبيان مدى خطورة وتاأثري م�سكلة العجز يف الكميات ن�سرب مثال على كمية العجز املتحققة يف �سهر 2013/12 26 
العجز يف البنزين 14728 لرت، و13005 لرت يف ال�سولر، ويقدر ثمن هذا العجز بحوايل 172826 �سيكل، مت حتميلها ل�سركات البرتول التي 
وردت برتول يف �سهر 2013/12 وعددها 22 �سركة، اأي مبتو�سط 7855 �سيكل لكل �سركة، علمًا باأن 42.3% من قيمة العجز مت حتميله 
لثالث �سركات فقط )بح�سب ن�سبة �سراء كل �سركة(، ومما يجدر ذكره هنا اأن حتميل هذا العجز ل�سركات البرتول يتم مبوجب فواتري بيع ر�سمية 
ت�سدرها الهيئة ل�سركات البرتول، وكاأن �سركات البرتول حقيقة ا�سرتت وت�سلمت كميات العجز، وهذا يخلق اإ�سكاليات اأخرى ل�سركات البرتول 

عند عمل خمال�سات �سريبية مع دوائر ال�سريبة حيث تطالب بدفع �سريبة عن هذه الفواتري.

اإن حدوث عجز بني الكمية املفرت�ص اإر�سالها من ال�سركة الإ�سرائيلية املوردة عرب �سيارات �سهاريج اإ�سرائيلية، والكمية امل�ستلمة من قبل اأ�سحاب 
املحطات على اجلانب الفل�سطيني تف�سريه يقع �سمن اأحد ثالثة احتمالت وهي: 

• الحتمال الأول: خلل فني وهدر ناجم عن عملية ال�سخ ل�سيما يف ظل عدم وجود بنية حتتية لتخزين و�سخ املحروقات على كرم ابو �سامل. 	
اإل اأنه يذكر هنا اأنه كانت حتدث حالت عجز متكررة �سابقا عندما كان يتم توريد املحروقات عرب معرب ال�سجاعية )نحال عوز(، حيث كان 

هناك بنية حتتية )خزانات وقود( تخزن فيه الكميات املوردة من �سركة دور الإ�سرائيلية يف حينه.

• الحتمال الثاين: حدوث �سرقة واختال�ص يف الكميات من اجلانب الإ�سرائيلي، اأي �سائقي �سيارات ال�سهاريج الإ�سرائيليني الذين ينقلون 	
الوقود اإىل املعرب، اأو تواطوؤ بينهم وبني املراقبني الإ�سرائيليني على املعرب.

• الحتمال الثالث: حدوث �سرقة واختال�ص يف الكميات من اجلانب الفل�سطيني، اأي بع�ص اأ�سحاب املحطات نتيجة تالعب يف معايرة خمزون 	
�سيارات ال�سهاريج التابعة لهم. اأو التواطوؤ بني هوؤلء واملراقبني التابعني للهيئة العامة للبرتول على اجلانب الفل�سطيني.

ال�سابق امل�سدر    22
ومل يتمكن الباحث من حتديث الر�سيد يف الوقت احلايل من قبل الهيئة العامة للبرتول يف رام اهلل. ال�سابق،  املرجع  هنط�ص،  ابو  درا�سة  يف  املن�سور  للر�سيد  وفقا    23

اإفادة ال�سيد اأ�سامة بكرون، ق. اأ مدير عام الهيئة العامة للبرتول بغزة. ح�سب    24
والغاز. البرتول  �سركات  اأ�سحاب  جمعية  رئي�ص  ال�سوا،  حممود  ال�سيد  افادة  ح�سب    25

– غزة. للبرتول  العامة  الهيئة  امل�سدر:    26

14



بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في أداء الهيئة العامة للبترول )غزة(تقرير          

ويرجح املهند�ص حممود غنب27 الحتمال الأول، واأن العجز اأو الفائ�ص ناجم عن اأ�سباب فنية غالبًا،  اإذ اأنه ل يوجد خزانات وقود ثابتة على معرب 
كرم اأبو �سامل كي يتم تخزين كميات الوقود فيها، وال�سخ منها ل�سيارات املحطات على اجلانب الفل�سطيني، وبالتايل التحكم يف الكمية التي يتم 
�سخها، واإمنا يتم �سخ الكميات مبا�سرًة من �سيارات ال�سهاريج الإ�سرائيلية املحملة بالوقود، اإىل �سيارات ال�سهاريج الفل�سطينية بوا�سطة م�سخة 
واأنابيب، ونتيجة للفروقات الزمنية بني بدء عملية ال�سخ وتوقفه – حيث اأنها تتم بتحكم ب�سري ولي�ص اآيل - يحدث العجز اأو الفائ�ص، ل�سيما يف 

ظل طول خط الأنابيب، الذي يتبقى فيه كمية ل تقل عن 2500 لرت بعد انتهاء عملية ال�سخ.

وبالرغم من ذلك، فان ال�سيد غنب ل ي�ستبعد الحتمالني الأخريين، حيث اأ�سار اأنه مت �سبط عدة حالت غ�ص واختال�ص على اجلانب الإ�سرائيلي، 
حيث ل يلتزم ال�سائق الإ�سرائيلي ب�سخ كل الكمية التي حتملها �سيارته، وانه �سبق ان مت ف�سل ثالثة �سائقني، وموظفني رقابة اإ�سرائيليني على 

معرب كرم اأبو �سامل.

وفيما يتعلق بعملية الرقابة على اجلانب الإ�سرائيلي فهي تتم من خالل عدة اإجراءات تتمثل بوزن ال�سيارة املحملة بالوقود عند قدومها للمعرب، ثم 
يعاد وزنها مرة اأخرى بعد تفريغ حمولتها، كما يقوم مندوب الهيئة الفل�سطيني واملراقب الإ�سرائيلي على املعرب بفح�ص ال�سيارة ومدى وجود اأختام 
م�سفاة البرتول عليها، والتحقق من الكمية التي حتملها، والتاأكد من انتهاء �سخ كامل الكمية املخزنة يف ال�سيارة. ومبوجب ذلك يقوم مندوب 

الهيئة املكلف باإعداد تقرير بالكميات امل�ستلمة من اجلانب الإ�سرائيلي، وتلك التي مت ا�ستالمها فعاًل على اجلانب الفل�سطيني28. 

وبح�سب وجهة نظر جمعية اأ�سحاب حمطات الوقود29، فان عملية التحقق واملراقبة على اجلانب الإ�سرائيلي من قبل مندوب الهيئة العامة للبرتول 
بغزة ل تتم ب�سكل يومي، الأمر الذي ي�سري اإىل وجود ثغرة رقابية على اجلانب الإ�سرائيلي، وطالبت اجلمعية ال�سيد فوؤاد ال�سوبكي )مدير عام 
الهيئة يف رام اهلل( بزيارة معرب كرم اأبو �سامل والطالع على الواقع الفعلي الذي يتم فيه �سخ الوقود، والعمل على وجود مراقب دائم من قبل 
الهيئة وب�سكل يومي على اجلانب الإ�سرائيلي، والعمل على اإن�ساء بنية حتتية )خزانات وقود( على املعرب بالتفاق مع اجلانب الإ�سرائيلي، على غرار 
خزانات الوقود يف منطقة نعلني التي تزود ال�سفة الغربية، اإذ ل يوجد حالت عجز حتدث هناك، وتت�سلم ال�سركات الكميات التي تطلبها متامًا 

دون حدوث عجز يف الكميات امل�ستلمة وهذا ناجم عن وجود خزانات وقود.

وبح�سب رد الهيئة بغزة حول اأ�سباب عدم اإن�ساء بنية حتتية ل�سخ الوقود على معرب كرم اأبو �سامل، اأن هذا يعزى ل�سببني: الأول اأن اإن�ساء البنية 
التحتية يخ�سع بالكامل ملوافقة واإجراءات الهيئة برام اهلل، وان الهيئة بغزة لي�ص لها توا�سل مع اجلانب الإ�سرائيلي يف هذا املجال. والثاين: اأن 
الحتالل الإ�سرائيلي يرف�ص اإقامة خزانات وقود ثابتة على معرب كرم ابو �سامل. وبح�سب امل�سوؤولني بالهيئة فان العمل جاري فعاًل لإن�ساء خزانات 

وقود على م�ساحة 50 دومن يف اجلانب الفل�سطيني، وقد اأكدت ذلك اأي�سًا جمعية اأ�سحاب حمطات الوقود.

وحول اأ�سباب عدم تركيب عدادات الكرتونية على خط الأنابيب الوا�سل بني ال�سيارات الإ�سرائيلية وال�سيارات الفل�سطينية، اأفاد املهند�ص غنب، اأنه 
مت تركيب عداد على خط اأنابيب ال�سولر ال�سناعي كتجربة، اإل اأنها ف�سلت، وحدثت فروقات كبرية بالرغم من وجود العداد، بينما ترى جمعية 

اأ�سحاب حمطات الوقود اأن هناك اإمكانية لرتكيب العدادات، و�سبط الكميات التي يتم �سخها اإل اأن الهيئة برام اهلل متاطل يف هذا ال�ساأن.

وفيما يتعلق باآلية معاجلة العجز اأو الفائ�ص من قبل الهيئة، فقد كانت يف البداية تتمثل يف حتميل العجز ب�سكل يومي على ال�سركات التي كانت 
ت�ستلم كمياتها يف ذلك اليوم، بن�سبة م�سحوبات كل �سركة، فمثاًل اإذا كانت م�سحوبات �سركة معينة ت�ساوي 30% من اجمايل الكميات املطلوبة 
يف ذلك يوم، فاإنها تتحمل 30% من العجز يف حالة حدوثه يف نف�ص اليوم. ونتيجة لحتجاج اأ�سحاب املحطات وعدم عدالة هذه الآلية، مت اعتماد 
اآلية جديدة تتمثل برت�سيد كميات العجز اأو الفائ�ص ب�سكل �سهري، وتوزيعه على ال�سركات ق�سرًا بح�سب ن�سبة م�سحوباتها خالل ال�سهر. وبالرغم 
من ذلك فان اأ�سحاب حمطات الوقود يرف�سون من حيث املبداأ حتملهم لأي عجز يف الكميات، ا�ستنادًا اإىل اأن تعاملهم مع الهيئة هو تعامل مبني 
على اأ�س�ص جتارية بحتة، وبالتايل يطرحون ت�ساوؤل منطقي حول مربر دفعهم لثمن كميات اإ�سافية مل ي�ستلموها فعاًل، وبالتايل حتملهم خ�سائر 
غري مربرة ب�سكل دوري وم�ستمر منذ فرتة طويلة. ومن جانب اآخر فان �سركات البرتول يف ال�سفة الغربية ل تتحمل اأية عجوزات، بل يتم معاملتهم 

والرتاخي�ص بالهيئة، وهو املخول بالدخول اىل اجلانب ال�سرائيلي ملراقبة عملية �سخ الوقود والتاأكد من الكميات ومطابقتها مع الفواتري املر�سلة من ال�سركة ال�سرائيلية، وكتابة تقارير حول �سري عملية ال�سخ، وتوثيق حالت  الفنية  ال�سوؤون  27  م�سوؤول 
العجز او الفائ�ص.

باأنه هو املكلف من الهيئة بالتواجد يف اجلانب الإ�سرائيلي للرقابة على الكميات التي يتم �سخها. علمًا  غنب،  حممود  م.  افادة  ح�سب    28
ال�سوا، رئي�ص اجلمعية. حممود  ال�سيد  افادة  ح�سب    29
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من قبل الهيئة يف رام اهلل وفق اأ�س�ص جتارية بحتة، حيث يدفعون ثمن الكميات التي ي�ستلمونها فعاًل، وهذا يعك�ص ازدواجية التعامل وعدم النزاهة 
عند التعامل مع اأ�سحاب املحطات يف قطاع غزة، بح�سب وجهة نظرهم.

جدير بالذكر اأن الهيئة العامة للبرتول بغزة ل حتمل وكالة الغوث ن�سبة من العجز �ساأنها يف ذلك �ساأن باقي �سركات وحمطات الوقود، الأمر الذي 
اأثار احتجاج واعرتا�ص من قبل جمعية اأ�سحاب حمطات الوقود، باعتبار ذلك خمالفًا ملعايري النزاهة والعدالة يف التعامل. مما �سبق يت�سح اأن 
ق�سية العجز يف الكميات، ق�سية يحيطها الغمو�ص، وعدم وجود مربرات اأو تف�سريات موؤكدة حول اأ�سباب حدوث هذا العجز، الأمر الذي ي�سري اإىل 

وجود �سبهات وبيئة ف�ساد وعدم �سفافية ونزاهة يف م�سببات العجز واآليات عالجه.

ج. اآلية دفع اأثمان املحروقات امل�شرية
كما �سبق اأن ذكرنا فان كل ما يتعلق بتنظيم واإدارة وت�سعري املحروقات امل�سرية يخ�سع بالكامل للهيئة العامة للبرتول بغزة. وتت�سم هذه املحروقات 
اأو  ال�سركة امل�سرتية ل�سالح اجلهة  اأن ثمن املحروقات امل�سرية يتم دفعه مبا�سرة من قبل  اأ�سا�سي عن املحروقات الإ�سرائيلية يتمثل يف  بفرق 
25 يوم  »�ساحب النفق« املورد للمحروقات امل�سرية عرب الأنفاق، بخالف احلال يف ثمن املحروقات الإ�سرائيلية التي كانت متنح فرتة �سماح 

لت�سديدها، اإىل اأن مت الإلزام بالدفع النقدي كما ذكر اآنفًا.

ودور الهيئة بغزة فيما يتعلق باملحروقات امل�سرية يتمثل يف جباية الر�سوم اجلمركية على هذه املحروقات، وقد اتبعت الهيئة يف بداية التعامل مع 
املحروقات امل�سرية، اإلزام ال�سركات بالدفع النقدي امل�سبق لقيمة اجلمارك، ثم اأعطتها فرتة �سماح ملدة اأ�سبوع، ثم مت رفعها اإىل اأ�سبوعني، ثم مت 
رفعها مرة ثالثة اإىل 20 يومًا، ثم اتخذ قرار من قبل نائب رئي�ص الوزراء ووزير املالية بغزة )م. زياد الظاظا( بتاريخ 2013/1/28 بتخفي�ص 

مدة ال�سماح اإىل خم�سة اأيام فقط، الأمر الذي دفع جمعية اأ�سحاب املحطات لالحتجاج على القرار. 

ونتيجًة ملفاو�سات متت بني الطرفني، مت التفاق بتاريخ 2013/1/31 على رفع املدة من 5 اأيام اإىل 15 يوم موؤقتًا وتثبيت املدة على 10 اأيام 
فقط اعتبارًا من 2013/2/9، ومع النخفا�ص املتوا�سل يف كمية الوقود امل�سري املتدفقة عرب الأنفاق نتيجة ال�سطرابات يف م�سر، وعدم 
التاأكد من مواعيد ت�سليم الكميات على الأنفاق اتخذ قرار من وزارة املالية لحقًا اإىل الإلزام بالدفع النقدي امل�سبق للجمارك قبل التوجه ملنطقة 

الأنفاق وا�ستالم الكميات. وال�سكل التايل يو�سح اآخر اآلية معتمدة للتعامل باملحروقات امل�سرية:

�سركات البرتول

اخلروج وختم 
الإي�سال من الأمن 

اجلمركي

البيع للجمهور

احل�سول على اإي�سالت 
من الهيئة بغزة لدفع 
قيمة اجلمرك على 

الكميات املطلوبة

تعبئة البرتول ودفع 
قيمته نقدا ل�ساحب 

النفق او املورد

دفع قيمة الإي�سالت 
يف الربيد او البنك 
الوطني ال�سالمي

دخول منطقة
 الأنفاق

الذهاب ملنطقة 
النفاق

ت�سليم الي�سال 
لالأمن اجلمركي
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بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في أداء الهيئة العامة للبترول )غزة(تقرير          

والتغريات  للبرتول،  العامة  الهيئة  انتهجتها  التي  به،  اخلا�سة  واجلمارك  الوقود  اأثمان  بدفع  اخلا�سة  التعامل  �سيا�سة  اأن  يالحظ  �سبق،  مما 
والتعديالت التي جترى عليها من فرتة لأخرى، �سواء يف قطاع غزة اأو يف رام اهلل مل ت�ستند اإىل معايري و�سوابط دائمة ومعلنة، بل يبدو اأن هذه 
التعديالت اأحيانًا  ترتبط بالأزمة املالية التي تعاين منها احلكومة �سواء يف غزة اأو رام اهلل، وحاجتها اإىل توفري وجباية اإيرادات باأ�سرع الطرق، 

مما دفعها اإىل ت�سديد �سيا�سة الدفع، واإلزام ال�سركات بالدفع النقدي امل�سبق.

4. أنظمة وإجراءات التراخيص الخاصة بمحطات الوقود ومدى االلتزام بها

اإن�ساء حمطات  يخ�سع ترخي�ص حمطات الوقود للنظام ال�سادر عن اللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن مبحافظات قطاع غزة »نظام ب�ساأن 
بيع املحروقات مبحافظات قطاع غزة ل�سنة 2000«30. ويحدد هذا النظام كافة ال�سروط التنظيمية والفنية التي ينبغي توافرها يف اأية حمطة 
وقود يتم اإن�ساوؤها يف حمافظات قطاع غزة، كما يحدد كافة اجلهات الأخرى )مثل املوا�سالت والدفاع املدين وال�سحة والبيئة والأ�سغال ونقابة 
املهند�سني( التي ينبغي احل�سول على موافقات منها. ورغم اأن النظام املطبق فعليًا يف الوقت احلايل هو نظام اللجنة املركزية للتنظيم وبناء 
املدن، اإل اأنه �سدرت اأنظمة اأخرى ت�سبط عملية الرتخي�ص، غري اأنه مل يتم اللتزام بها �سواء نتيجًة لالنق�سام، اأو نتيجًة لعدم التزام اجلهات 

التنفيذية ذات العالقة وغياب امل�ساءلة لها. 

من حيث تاأثري النق�سام، فمن املعلوم اأن احلكومة يف غزة ل تقر ول تعرتف بالقوانني والأنظمة ال�سادرة عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية اأو احلكومة 
يف رام اهلل منذ بدء النق�سام الفل�سطيني، والت�سريعات والأنظمة اخلا�سة بالهيئة العامة للبرتول مل تكن ا�ستثناًء يف هذا املجال، حيث اأ�سدر 
جمل�ص الوزراء يف رام اهلل قرارًا برقم )17( لعام 2008 »ب�ساأن نظام الرتاخي�ص ال�سادرة عن الهيئة العامة للبرتول«، اإل اأنه مل يتم اللتزام 
به يف غزة. ومقابل ذلك - وبعد حوايل اأربعة اأ�سهر من اإ�سدار النظام املذكور يف رام اهلل - اأ�سدر جمل�ص الوزراء يف غزة نظامًا مقاباًل حتت 
ا�سم  )نظام منح ت�ساريح بالتعامل املبا�سر مع الهيئة العامة للبرتول لل�سركات الوقود ال�سائل وحمطات الغاز امل�سال( بتاريخ 2008/10/21. 

ووفقًا للنظام ال�سادر عن رام اهلل مبوجب املادة »2« منه، فان �سالحيات منح وجتديد الرتاخي�ص الالزمة لإن�ساء حمطات الوقود والغاز ووكالت 
توزيع الغاز هي من اخت�سا�ص الهيئة العامة للبرتول، مع الأخذ بعني العتبار �سروط الرتخي�ص واملوافقة للجهات الأخرى ذات العالقة. وبدًل من 
اأن تكون رخ�سة مزاولة املهنة والت�سغيل للمحطات من �سالحية البلدية واللجنة املركزية للتنظيم – كما هو مطبق يف قطاع غزة حاليًا – فان 
النظام املذكور يف املادة )10: جلنة الت�سغيل( يقرر ت�سكيل جلنة الت�سغيل برئا�سة مدير دائرة الرتاخي�ص يف الهيئة العامة للبرتول، وع�سوية كل 
من: وزارة احلكم املحلي، ووزارة النقل واملوا�سالت، ووزارة العمل، واملديرية العامة للدفاع املدين، ووزارة ال�سحة، و�سلطة جودة البيئة. اأي اأن 

الهيئة العامة للبرتول تعترب اجلهة الرئي�سية الأوىل يف كل ما يتعلق برتخي�ص ومراقبة حمطات الوقود والغاز.

 اأما ح�سب النظام ال�سادر عن غزة، فقد منح الهيئة العامة للبرتول �سالحية منح املوافقة املبدئية والنهائية لرتخي�ص حمطات الوقود والغاز، 
حيث جاء يف ن�ص املادة )3( من النظام )يعمل بهذا النظام ب�ساأن تراخي�ص الإن�ساءات اخلا�سة مبحطات تعبئة الوقود ال�سائل »�سولر، بنزين، 
كاز اأبي�ص« اأو الغاز املخ�س�ص لالأغرا�ص املنزلية ولتحريك بع�ص املركبات ولي�ص فيما عدا ذلك. ول يجوز منح اأية تراخي�ص من اأي جهة اإل بعد 
املوافقة املبدئية من وزارة املالية – الهيئة العامة للبرتول(. كما ورد يف املادة 17: )عند اكتمال العمل يقوم مالك مل�سروع باإح�سار كل املوافقات 
النهائية التي ح�سل عليها من الوزارات املخت�سة وتعبئة النماذج اخلا�سة بالهيئة العامة للبرتول وا�ستكمال جميع �سروطها من اأجل احل�سول 

على املوافقة النهائية(.

ورغم ال�سالحيات التي مينحها النظام ال�سادر عن حكومة غزة للهيئة العامة للبرتول - خا�سًة فيما يتعلق بالرتاخي�ص وجتديدها - اإل اأن الواقع 
املطبق لزال يعترب اجلهة املخولة مبنح وجتديد الرتاخي�ص لهذه املحطات هي جلنة التنظيم املحلية )البلدية( التي تقع حمطة الوقود �سمن 
اإجراء  للبرتول على  العامة  الهيئة  التابعة لوزارة احلكم املحلي، ويقت�سر دور  للتنظيم وبناء املدن  اللجنة املركزية  نفوذها، وذلك بعد موافقة 
اللجنة املركزية فيما يتعلق مب�ساريع  التفتي�ص الدوري للتزام املحطات بتجديد الرخ�سة، وح�سورها ب�سفة ع�سو مراقب فقط يف اجتماعات 

للجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن مبحافظات قطاع غزة مبوجب املادة الرابعة من قانون تنظيم املدن رقم )28( ل�سنة 1936، وذلك يف جل�ستها رقم 2000/4 بتاريخ 2000/3/1. املخولة  ال�سالحيات  اإىل  ا�ستنادًا  النظام  �سدر    30
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حمطات الوقود والغاز31، ول تلتزم البلديات32 اأو اجلهات الأخرى مبا ورد يف النظام ال�سادر عن غزة ب�سرورة احل�سول على موافقة مبدئية من 
الهيئة العامة للبرتول يف غزة، وفقًا لن�ص املادة )3( ال�سابق ذكرها يف النظام ال�سادر عن جمل�ص الوزراء بغزة، بل يتم تطبيق الإجراءات التي 

ن�ص عليها النظام ال�سادر عن اللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن املذكور اآنفًا.

من جانٍب اآخر، فان النظام ال�سادر عن احلكومة يف رام اهلل، يعطي الهيئة العامة للبرتول �سالحية تخطيط ودرا�سة قطاع املحروقات ومدى 
الحتياج ملحطات جديدة من عدمه، وفقًا لن�ص املادة )5 دائرة الرتاخي�ص: فقرة 1( والتي ن�ست على )تتوىل دائرة الرتاخي�ص لدى الهيئة 
ممار�سة امل�سوؤوليات وال�سالحيات التالية: -1 اإعداد الدرا�سات الالزمة لغايات ترخي�ص املحطات ووكالت توزيع ا�سطوانات الغاز يف كافة اأنحاء 
ال�سادرة عن  التقارير  اإىل  ا�ستنادًا  املركبات،  ال�سناعية، وعدد  واملن�ساآت  ال�سكان،  املنطقة، وعدد  للفرد يف  ال�ستهالك  وفقًا ملعدلت  الوطن، 

اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، مع الأخذ بعني العتبار التوزيع الأمثل لهذه املحطات والوكالت من حيث املوقع(.

وبالنظر اإىل عدد حمطات الوقود والغاز العاملة يف قطاع غزة املو�سحة يف اجلدول )2(، نالحظ اأن عددها 168 حمطة، وهو عدد كبري ن�سبيًا 
وفقًا لتاأكيد خمتلف اجلهات العاملة يف قطاع املحروقات )لهيئة العامة للبرتول يف غزة، جمعية اأ�سحاب �سركات البرتول والغاز، بع�ص اأ�سحاب 
املحطات(، واأن هذا العدد اأكرب من الحتياج الفعلي لل�سكان يف القطاع. مما ي�سري اإىل عدم وجود تخطيط اأو �سوابط لرتخي�ص حمطات الوقود 
والغاز من جهة، ومن جهٍة اأخرى عدم درا�سة مدى احتياجات ال�سكان يف املناطق اجلغرافية املختلفة يف القطاع ملحطات وقود وغاز، اإذ اأن عدد 

املحطات كبري ولكن هناك �سوء يف توزيع هذه املحطات ح�سب ما يراه بع�ص اأ�سحاب حمطات الوقود.

جدول )2(: عدد حمطات الوقود والغاز يف قطاع غزة ح�شب املحافظات كما يف 2013/12/31

عدد حمطات الغازعدد حمطات الوقوداملحافظة 
205�سمال غزة

359غزة
168الو�سطى

293خانيون�ص
194رفح

20حمطات قيد الإن�ساء
13929الإجمايل

امل�سدر: الهيئة العامة للبرتول -غزة

ونتيجًة للقناعة لدى خمتلف اجلهات بارتفاع عدد املحطات، طلبت الهيئة العامة للبرتول بغزة من اللجنة املركزية للتنظيم وقف منح تراخي�ص 
ملحطات وقود، وقد توقفت اللجنة بالفعل ملدة اأربعة �سهور فقط، ثم اأعادت فتح باب الرتخي�ص، وطالبت الهيئة باإعداد درا�سة �ساملة حول اأعداد 
حمطات الوقود والغاز العاملة يف القطاع، وانت�سارها اجلغرايف، والعتبارات الواجب مراعاتها، حتى تعيد النظر يف طلب الهيئة بوقف الرتخي�ص، 

اإل اأن الهيئة العامة للبرتول بغزة مل تقم باإعداد مثل هذه الدرا�سة33.

اإن قرار اللجنة املركزية ال�سابق برف�ص وقف ترخي�ص حمطات الوقود يو�سح اأمرين: الأول اأهمية ن�ص املادة )5 دائرة الرتاخي�ص: فقرة 1( يف 
النظام ال�سادر عن رام اهلل. والثاين يوؤكد عدم التزام اجلهات ذات العالقة برتخي�ص املحطات )اللجنة املركزية للتنظيم والبلديات( بالنظام 
ال�سادر عن احلكومة بغزة يف العام 2008، والذي يحظر على اأي جهة منح اأية رخ�سة قبل احل�سول على املوافقة املبدئية من الهيئة العامة 

للبرتول.

م. حممود غنب مدير دائرة ال�سوؤون الفنية والرتاخي�ص، الهيئة العامة للبرتول – غزة، 2013/12/23. مع  مقابلة    31
دائرة التنظيم والتخطيط احل�سري، بلدية غزة، بتاريخ 2013/12/26. مدير  فار�ص  موؤن�ص  م.  مع  مقابلة    32

ال�سابق. امل�سدر    33
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بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في أداء الهيئة العامة للبترول )غزة(تقرير          

مما �سبق يت�سح مدى الت�سارب، وعدم الو�سوح، وغياب ال�سفافية يف طبيعة الأنظمة والتعليمات التي يتم تطبيقها يف جمال ترخي�ص ومراقبة 
حمطات الوقود يف قطاع غزة، وتعدد اللوائح والأنظمة، وعدم معرفة اأ�سحاب امل�سالح )�سركات الوقود( الأنظمة ال�سارية فعاًل، والتي مبوجبها 
يتم اإلزامهم وم�ساءلتهم من قبل اجلهات املخت�سة، الأمر الذي قد يلحق اأ�سرارًا كبرية بهذه ال�سركات، وبالتايل فان هذا ي�ستلزم و�سوح احلكومة 
يف غزة يف جمال حتديد الأنظمة والتعليمات املنظمة لقطاع املحروقات، واعتمادها من اجلهات الت�سريعية ذات الخت�سا�ص، والعمل على اإلزام 

خمتلف اجلهات التي لها عالقة برتخي�ص ومراقبة حمطات الوقود، وم�ساءلتهم يف حالة عدم اللتزام.

من جانب اآخر، يت�سح عدم عدالة وكفاية �سروط الرتخي�ص، اإذ ينبغي اأن يوؤخذ بعني العتبار حاجة كل منطقة ح�سب معايري حمددة، اأهمها 
الكثافة ال�سكانية، وعدد ال�سيارات املرخ�سة يف املنطقة، وعدد املن�ساآت ال�سناعية، ومدى التوا�سل بني هذه املنطقة واملناطق الأخرى املجاورة، 
ومدى توفر درا�سة جدوى اقت�سادية مل�سروع املحطة بحيث تكون واقعية وحقيقية، وغريها من املعايري التي ينبغي حتديدها يف اأية اآلية لرتخي�ص 
املحطات بدًل من اتخاذ قرارات ع�سوائية غري مدرو�سة يف اإيقاف ترخي�ص م�ساريع حمطات، الأمر الذي قد يلحق ال�سرر باملجتمع من ناحية، 

ومينع توافر بيئة تناف�سية، وحرية الدخول لل�سوق من ناحية اأخرى، وهذين الأمرين يوؤديان اإىل اإحلاق ال�سرر بالقت�ساد عمومًا.

5. مدى وجود إجراءات خاصة بتضارب المصالح في الهيئة العامة للبترول

»يق�سد بت�سارب امل�سالح اأي و�سع تتعار�ص فيه امل�سلحة ال�سخ�سية للم�سوؤول املوظف اأو م�سالح اأقربائه، اأو اأي اأ�سخا�ص اآخرين تربطه بهم 
عالقات �سخ�سية اأو اقت�سادية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة مع م�سلحة املوقع الوظيفي الذي ي�سغله �سواء اأكان يف القطاع العام اأو القطاع اخلا�ص، 
بحيث ميكن ان يوؤثر هذا التعار�ص على القرار الذي يتخذه اأو ي�سارك يف اتخاذه حتى دون مالحظة هذا التاأثري مما يوؤدي اإىل خلق انطباع لدى 

الآخرين بعدم نزاهة هذا ال�سخ�ص وا�ستقامته34«.

بناًء على التعريف ال�سابق لت�سارب امل�سالح، وحيث اأن الهيئة العامة للبرتول تعترب اأحد الإدارات العامة يف وزارة املالية، فاإنها تعترب من �سمن 
املدنية  قانون اخلدمة  اأحكام  الفل�سطينية، ل�سيما  ال�سلطة  وزارات  لها  تخ�سع  التي  واللوائح  والأنظمة  القوانني  وتخ�سع ملختلف  العام،  القطاع 

والالئحة التنفيذية املف�سرة له.

وقد ن�ست املادة )67 بند 2 و3( من قانون اخلدمة املدنية رقم )4( ل�سنة 1998 على: )يحظر على املوظف ما يلي: اجلمع بني وظيفته وبني 
اأي عمل اآخر يوؤديه بنف�سه اأو بالوا�سطة، وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�سوابط والأحكام لالأعمال التي يجوز للموظف اأداوؤها يف غري 
اأوقات الدوام الر�سمية مبا ل ي�سر اأو يتعار�ص اأو يتناق�ص مع الوظيفة اأو مقت�سياتها. 3-ا�ستغالل وظيفته اأو �سالحياته فيها ملنفعة ذاتية اأو ربح 

�سخ�سي اأو القبول مبا�سرة اأو بالوا�سطة لأية هدية اأو مكافاأة اأو منحة اأو عمولة مبنا�سبة قيامه بواجبات وظيفته(.

كما بني الف�سل الرابع يف الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة مبوجب قرار جمل�ص الوزراء رقم )45( ل�سنة 2005، واجبات 
املوظف و�سلوكه الوظيفي، حيث ن�ست املادة )83( على )ل يجوز للموظف اأن يعمل اأو ين�سغل بعمل خارج نطاق وظيفته ب�سفة دائمة اأو موؤقتة اإل 
مبوافقة رئي�ص الدائرة احلكومية املخت�ص وي�سعر الديوان به، وي�سري ذلك على املوظف خالل فرتة اإجازته �سواء مبرتب اأو بدون مرتب. ول يعترب 
�سراء الأ�سهم اأو امل�ساهمة يف ال�سركات عمل خارج نطاق الوظيفة ما دام املوظف لي�ص فعاًل باأية �سورة كانت يف اإدارة ال�سركة اأو ال�سراكة(. كما 

نظمت املادتني )84 و85( من الف�سل الرابع اآلية تقدمي الإذن بعمل خارجي، وال�سروط الواجب توافرها ملنح هذا الإذن.

بناًء على ما �سبق يت�سح اأن الإطار الت�سريعي والتنظيمي يف القطاع العام الفل�سطيني و�سع الأ�س�ص والقواعد للحد من ظاهرة ت�سارب امل�سالح مبا 
يتوافق مع التوجهات الدولية الداعية اإىل النزاهة، ولكن هذا ل يعني اأنها مطبقة ومثالية35. 

وبالتايل من حيث الأ�سل القانوين والنظري ميكن القول اأن هناك ن�سو�ص قانونية هدفت اإىل منع ت�سارب امل�سالح يف الهيئة العامة للبرتول 
�ساأنها �ساأن خمتلف املوؤ�س�سات العامة. وبالرغم من ذلك يالحظ اأن هناك ثغرة خطرية يف ن�ص املادة )83( يف الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة 
املدنية املذكورة اأعاله، والتي »ل تعترب �سراء الأ�سهم اأو امل�ساهمة يف ال�سركات عمل خارج نطاق الوظيفة ما دام املوظف لي�ص فعاًل باأية �سورة كانت 

يف بع�ص املوؤ�س�سات الفل�سطينية: مفاهيم وممار�سات، الئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة »اأمان«، �سل�سلة تقارير )21(، �سباط 2009. امل�سالح  ت�سارب  قر�ص،  خ�سر  وحممد  الكرمي،  عبد  ن�سر    34
ال�سابق. امل�سدر    35
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يف اإدارة ال�سركة اأو ال�سراكة«، وبالتايل ي�ستنتج من هذا الن�ص اأن مدير عام الهيئة العامة للبرتول اأو اأحد م�سوؤوليها اأو موظفيها باإمكانه امل�ساهمة 
يف �سركة برتول دون اأن يكون ذلك خمالفًا لقانون اخلدمة املدنية، طاملا اأنه ل يتدخل يف اإدارة هذه ال�سركة.  اإذ يعترب هذا ال�سلوك من الناحية 

العملية وجه من اأوجه ت�سارب امل�سالح، لثالثة اأ�سباب: 

ال�شبب الأول: اأن جمرد امل�ساهمة يف �سركة البرتول حتى دون التدخل يف اإدارتها قد يدفع امل�سوؤول اأو املوظف اإىل حماباة هذه ال�سركة، والتغا�سي 
عن بع�ص خمالفاتها، اأو ت�سهيل عملها مبا يوؤدي اإىل ارتفاع اأرباح هذه ال�سركة، والذي �سيعود بالنفع والربح على هذا املوظف اأو امل�سوؤول. 

ال�شبب الثاين: فهو اأن املوظف اأو امل�سوؤول بالهيئة قد ل يتدخل ظاهريًا يف اإدارة ال�سركة، بينما يكون له تدخل من الباطن وخفي يف اإدارة وتوجيه 
هذه ال�سركة، دون التمكن من اإثبات هذا ال�سلوك.

اأرباح  اأو بيانات خا�سة بقطاع املحروقات، لل�سركة التي ي�ساهم فيها، وبالتايل حتقق  اأو امل�سوؤول بت�سريب معلومات  ال�شبب الثالث: قد يقوم املوظف 
كبرية، ل�سيما واأن التو�سية باأ�سعار املحروقات اأو الر�سوم اجلمركية يتم من قبل امل�سوؤولني بالهيئة، وبالتايل يكون لديهم علم م�سبق باجتاهات الأ�سعار.

اأن الن�سو�ص القانونية يف القوانني العامة غري كافية ملنع ت�سارب امل�سالح يف الهيئة العامة للبرتول، ول يوجد لدى  بناًء على ما �سبق، يت�سح 
الهيئة بغزة اأية ن�سو�ص اأو تعليمات معلنة متنع ذلك. ولتحقيق هذا الهدف ينبغي اأن يكون هناك لئحة خا�سة تنظم عمل الهيئة، وتن�ص �سراحًة 
على وجوب واإلزام كل موظف يعمل يف الهيئة الك�سف عن اأية م�ساهمات اأو �سراكات اأو عالقات له مع اأي �سركة اأو حمطة برتول اأو غاز �سواء 
ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر. ويف حالة ما اإذا كان اأحد امل�سوؤولني اأو املوظفني لهم مثل هذه امل�ساهمات اأو ال�سراكات اأو العالقات، ينبغي عليه اإما 

ت�سفيتها، اأو عدم تعيينه يف الهيئة خا�سًة يف املنا�سب العليا فيها.
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بيئة الشفافية في عمل الهيئة العامة للبترول

1. آليات اإلعالن عن أسعار الوقود

تتحدد اأ�سعار الوقود املختلفة للجمهور، مبوجب اإعالن ي�سدر عن الهيئة العامة للبرتول. وفيما يتعلق باأ�سعار الوقود امل�سري يتم حتديدها من قبل 
الهيئة بغزة، بينما تتحدد اأ�سعار الوقود الإ�سرائيلي من قبل الهيئة برام اهلل، نتيجة لظروف النق�سام.

اأ. اأ�شعار املحروقات الإ�شرائيلية
تتحدد اأ�سعار املحروقات الإ�سرائيلية املعلنة للجمهور بتحكم كامل من قبل الهيئة العامة يف رام اهلل، ول ت�ستطيع الهيئة بغزة التحكم اأو التدخل 
يف هذه الأ�سعار مطلقًا. ويتم الإعالن عن جدول اأ�سعار املحروقات الإ�سرائيلية املختلفة )�سولر، بنزين 95، بنزين 98، الكاز، والغاز( يف اآخر 
يوم يف ال�سهر، وت�سري طيلة ال�سهر التايل دون اأية تعديالت، حيث يتم اإعالم �سركات وحمطات البرتول ر�سميًا م�ساء اآخر يوم عمل يف ال�سهر من 
قبل الهيئة العامة بغزة، وفقًا ملا تتلقاه من الهيئة يف رام اهلل. مع الأخذ بعني العتبار هنا اأن �سعر لرت البنزين للم�ستهلك الفل�سطيني ينبغي اإل 

يقل عن �سعر اللرت للم�ستهلك الإ�سرائيلي باأكرث من 15% من ال�سعر النهائي للم�ستهلك يف اإ�سرائيل، وذلك مبوجب اتفاق باري�ص القت�سادي.

ب. اأ�شعار املحروقات امل�شرية
 اأما فيما يتعلق باملحروقات امل�سرية، فان حتديد اأ�سعارها والر�سوم اجلمركية اخلا�سة بها يتم ب�سكل اأ�سا�سي بتن�سيب من قبل وزير املالية يف 
2013 اعتربت من �سالحيات وزير  العام  اأنه اعتبارًا من بداية  اإل  الدائمة36،  الوزارية  التحتية  ال�سوؤون القت�سادية والبنية  اإىل جلنة  غزة، 
املالية، ومبوجب القرار ال�سادر عن وزير املالية بتحديد الأ�سعار والر�سوم اجلمركية تلتزم الهيئة العامة للبرتول بتنفيذه وتعميمه على اأ�سحاب 

حمطات الوقود، وكذلك للجمهور.

التي �سهدها قطاع  ال�سيا�سية والأمنية  ال�سابقة، بح�سب الظروف  وقد مرت عملية ت�سعري املحروقات امل�سرية يف حالة مد وجزر خالل الفرتة 
غزة، وبح�سب طبيعة الظروف التي حتكم عمل الأنفاق اأي�سًا. ففي ال�سنوات الأوىل للح�سار امل�سدد على قطاع غزة من قبل الحتالل الذي منع 
دخول املحروقات، ارتفع ثمن لرت ال�سولر اإىل حوايل 12 �سيكل يف ال�سوق ال�سوداء. ومع بدء عمل الأنفاق، ودخول الوقود امل�سري بداأت الأ�سعار 
بالنخفا�ص تدريجيًا حيث انخف�ص لرت ال�سولر اإىل 6 �سيكل يف البداية، ومع غزارة العر�ص من الوقود امل�سري، و�سخه بكميات كبرية تراجع 
اأ�سعار  للجمهور هو  بالن�سبة  ال�سعر  �سقف  اأن  بغزة  للبرتول  العامة  الهيئة  قبل  املعلن من  كان  الفرتة  �سيكل فقط. وخالل هذه   1.5 اإىل  �سعره 

املحروقات الإ�سرائيلية. 

اإل اأنه قبل احلرب الأوىل على غزة عام 2008 باأيام قليلة اأ�سدر )م. زياد الظاظا( وزير القت�ساد ونائب رئي�ص الوزراء يف تلك الفرتة، قرارًا 
بتحديد �سقف �سعري للجمهور كما يلي: )1.8 �سيكل للرت ال�سولر، و2.1 �سيكل للرت البنزين العادي، و3.5 للرت البنزين من نوع �سوبر(، ومتت 
باأ�سحاب املحطات، حيث  ال�ستعانة بدوريات الأمن يف مراقبة التزام املحطات بهذه الأ�سعار. وقد جنم عن هذا القرار اإحلاق خ�سائر كبرية 
اأنهم كانون ي�سرتون الوقود من الأنفاق مبتو�سط 4-4.5 �سيكل للرت، مما دفعهم لإغالق حمطاتهم احتجاجًا على هذا القرار وفقًا لإفادة بع�ص 
اأ�سحاب �سركات البرتول. بعد اأ�سبوعني من القرار، ونتيجة لحتجاج اأ�سحاب املحطات، والتاأكد فعاًل اأن اأثمان الوقود من الأنفاق مرتفعة، مت 
تعديل �سقف الأ�سعار لت�سبح: )2.2 �سيكل للرت ال�سولر، و2.5 �سيكل للرت البنزين العادي ثم مت رفعه بعد اأيام قليلة اإىل 2.8 �سيكل، و3.9 للرت 
البنزين من نوع �سوبر(. ويف �سهر 2010/2 قامت الهيئة العامة للبرتول بغزة بفر�ص ر�سوم جمركية على املحروقات امل�سرية لأول مرة، بقيمة 
30 اأغورة، ثم بداأت الر�سوم يف الرتفاع والتذبذب خالل الفرتات الالحقة كما يت�سح من جدول )3(. يذكر هنا اأن الهيئة اأي�سًا كانت تقوم 

بتح�سيل ر�سوم على ا�سطوانات الغاز بقيمة 21 �سيكل على كل ا�سطوانة )�سعة 12 كجم(.

من وزير التخطيط، وزير ال�سغال العامة وال�سكان، وزير املالية، وزير النقل واملوا�سالت، وزير الزراعة، وزير الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات، وزير احلكم املحلي. كاًل  ع�سويتها  يف  وت�سم  القت�ساد،  وزير  اللجنة  يراأ�ص    36
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جدول37 )3(: تطور الر�شوم اجلمركية على الوقود امل�شري خالل الفرتة 2010 - 2013

قيمة الر�شوم اجلمركية على البنزين وال�شولر بال�شيكلالفرتة
2010/20.30
2010/80.60
2011/51

2011/101.40
2012/81.10

2012/111.40
2013/11.30
2013/21.40
2013/31.20

*2013/11/23 حتى   2013/11/11.70
على البنزين، و1.10 على ال�سولر، 0.90 على �سولر املخابزمن 2013/11/24 وحتى الآن*  1.70

امل�سدر: )*( الهيئة العامة للبرتول، باقي الأرقام م�سدرها بع�ص �سركات البرتول.

يالحظ من اجلدول )3( مدى التذبذب يف قرارات تعديل الر�سوم اجلمركية وبفرتات متقاربة زمنيًا، بخالف احلال يف املحروقات الإ�سرائيلية، 
اأو  اأو للجمهور، بحيث حتدد توقيت م�سبق ومعلوم لتغريات الأ�سعار،  اآلية وا�سحة ومعلنة، �سواء لأ�سحاب املحطات  وهذا ي�سري اإىل عدم وجود 
للر�سوم اجلمركية املفرو�سة على اأ�سحاب املحطات. حيث اأنه يف بع�ص الأحيان يتم حتديد الأ�سعار والر�سوم اجلمركية ب�سكل مفاجئ، بخالف 

املعمول به بالن�سبة للمحروقات الإ�سرائيلية. 

لأية  تخ�سع  ول  امل�سري،  اجلانب  على  وال�سيا�سية  الأمنية  الظروف  فيه  تتحكم  امل�سرية  املحروقات  اأ�سعار  اأن  اإىل  التذبذب  هذا  الهيئة  وتربر 
اتفاقيات اأو تفاهمات مع الهيئة بغزة، وبالتايل فان حتديد اأ�سعارها، والر�سوم اجلمركية عليها يخ�سع لتغريات الواقع، وبح�سب تو�سية العاملني 
واملراقبني من قبل الأمن اجلمركي يف منطقة الأنفاق، مما يدفع الهيئة لأجراء تعديالت على الر�سوم التي تتقا�ساها على املحروقات امل�سرية، 

من اأجل احلفاظ عل ا�ستقرار الأ�سعار للجمهور. 

وقد ت�سبب هذا التذبذب وعدم ا�ستقرار احلكومة على اآلية اأو توقيت معني يف ن�سوب خالفات دائمة بني الهيئة وجمعية اأ�سحاب حمطات الوقود، 
نتيجًة للفروقات بني ال�سقف ال�سعري الذي حتدده الهيئة بغزة على املحروقات امل�سرية للجمهور، والأ�سعار التي ت�سرتي بها ال�سركات واملحطات 
من الأنفاق، اإذ اأن ذلك كان يلحق بها خ�سائر كبرية ب�سبب انخفا�ص ال�سقف ال�سعري عن الأ�سعار احلقيقية التي تدفع للموردين امل�سريني عرب 

الأنفاق.
جدير بالذكر هنا أن اإليصال الذي كانت تصدره الهيئة بغزة في بداية فرض الرسوم الجمركية كان يكتب عليه عبارة )دعم للعمال(، أي أن 

الرسم الجمركي لم يكن مفروضًا بصيغة صريحة بهذا المسمى إال الحقًا.

2. الموقع االلكتروني الخاص بالهيئة العامة للبترول

ل يوجد للهيئة العامة للبرتول منذ تاأ�سي�سها موقع الكرتوين خا�ص بها، ومل تبادر الهيئة �سواء يف غزة اأو يف رام اهلل بن�سر موقع الكرتوين خا�ص 
بها، تعمل من خالله على ن�سر اآليات عملها واللوائح املنظمة للعمل يف املحروقات، اأو يف جمال الرتخي�ص، اأو حتى لالإعالن عن اأ�سعار الأنواع 
املختلفة للمحروقات للجمهور. بل اإن الهيئة العامة للبرتول - �سواء يف غزة اأو يف رام اهلل – مل ت�ستخدم النافذة اخلا�سة بها على موقع وزارة املالية 

التطور الدقيق واملت�سل�سل يف الر�سوم عرب الزمن ولكن ميثل اأبرز التغريات التي حدثت يف قيمة هذه الر�سوم، بح�سب ما ا�ستطاع الباحث جتميعه من امل�سادر املذكورة. ي�سمل  ل  اجلدول  يف  الواردة  الر�سوم  قيمة  يف  التطور    37
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باعتبارها اأحد الإدارات العامة للوزارة. اإذ اأن معايري ال�سفافية والو�سوح ت�ستلزم من الهيئة ن�سر جميع القوانني والتفاقيات واللوائح والقرارات 
والتعديالت التي تنظم عملها اأو ت�سدرها �سواء للجمهور اأو لأ�سحاب �سركات وحمطات البرتول والغاز.

الو�سع يف قطاع غزة  ال�سفافية والو�سوح،  ولعل  الهيئة بق�سية  القائمني على  بالهيئة يعك�ص عدم اهتمام  اإن عدم وجود موقع الكرتوين خا�ص 
ي�ستلزم هذا الأمر بدرجة اأكرب، نظرًا لالأزمات املتكررة يف كمية املحروقات التي تدخل اإىل القطاع ل�سيما اأزمة الغاز يف الوقت احلايل، مما 
ي�سطر الهيئة العامة بغزة لتطبيق �سيا�سة اإدارة لالزمة، وهذا ي�ستلزم الن�سر والإعالن للجمهور حول الآليات والإجراءات التي تطبقها الهيئة، من 
اأجل امل�ساهمة يف م�ساعدتها بتطبيق هذه الإجراءات ب�سكل اأكرث جناعة وتفهمًا وتعاونًا من قبل اجلمهور، بدًل من انت�سار ال�سائعات والأخبار التي 

قد تل�سق بالهيئة العامة نتيجًة لعدم ال�سفافية والو�سوح فيما تتخذه الهيئة من اإجراءات يف اأوقات الأزمات.

3. االتفاقيات المبرمة بين الهيئة العامة للبترول والشركات اإلسرائيلية

�سبق اأن ذكرنا اأنه ومنذ تاأ�سي�ص الهيئة العامة للبرتول اأبرمت اأربع اتفاقيات حتى الآن مع ال�سركات الإ�سرائيلية املوردة، حيث كان اأول اتفاق مربم مع 
�سركة دور الإ�سرائيلية، والثاين مع �سركة باز يف عهد احلكومة العا�سرة )يف العام 2006(، والثالث اأي�سًا مع �سركة باز، والرابع مع �سركة م�سفاة 
حيفا الإ�سرائيلية، وقد مت توقيع التفاقيتني الأخريتني مع باز وحيفا من قبل الهيئة العامة للبرتول يف رام اهلل. وبالنظر اإىل ظروف توقيع التفاقيات 
الحتكارية بني ال�سلطة الفل�سطينية وال�سركات الإ�سرائيلية، فان العديد من الت�ساوؤلت تثار حول مدى توافر معايري ال�سفافية يف ظروف واآليات التعاقد 
مع ال�سركات الإ�سرائيلية، ومدى توافق هذه التفاقيات مع القوانني ذات العالقة، خا�سًة يف جمال طرح العطاءات و�سروط الرت�سية يف توريد املحروقات. 

 اإذ اأن توقيع هذه التفاقيات جاء خمالفًا لقانون اللوازم العامة رقم )9( ل�سنة 1998، والذي يلزم احلكومة باأن تكون عمليات ال�سراء من خالل 
طرح عطاء بح�سب ما ورد يف املادة )12(، كما اأنه مل يتم اللتزام مبا ورد يف املادة )14( من القانون التي تنظم ت�سكيل جلنة العطاءات املركزية، 
والتي ينبغي اأن ت�سم رئي�ص ديوان الرقابة املالية والإدارية كمندوب يف جلنة العطاءات املركزية ب�سفة مراقب )ح�سب الفقرة »ج« من املادة 14(، 
وذلك ل�سمان �سفافية ونزاهة تر�سية العطاءات، واللتزام بالقوانني والتعليمات املعمول بها. وبعبارٍة اأخرى فان كل ما يتعلق بالتفاقيات اخلا�سة 

باملحروقات املوقعة بني ال�سركات الإ�سرائيلية والهيئة العامة للبرتول يحيطه الغمو�ص وال�سبابية وعدم ال�سفافية املقررة ح�سب القانون.

4. مدى وجود إجراءات معلنة حول شروط ترخيص محطات الوقود والغاز:

�سبق اأن ذكرنا اأن ترخي�ص حمطات الوقود يف قطاع غزة يخ�سع للنظام ال�سادر عن اللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن مبحافظات قطاع غزة، 
اإل اأن هذا النظام مل يتم ن�سره يف الوقائع الفل�سطينية ح�سب الأ�سول املتعارف عليها، اأما بالن�سبة لرتخي�ص حمطات الغاز املنزيل فيخ�سع للنظام 
ال�سادر عن اللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن مبحافظات قطاع غزة با�سم »نظام ترخي�ص اإن�ساءات حمطات تعبئة الغاز املنزيل« ال�سادر 

بتاريخ 2002/7/10، واملن�سور يف الوقائع الفل�سطينية يف العدد 44 بتاريخ مار�ص 2003.
وكما �سبقت الإ�سارة اإليه، فانه رغم اأن الأنظمة املذكورة اأعاله هي املطبقة فعليًا يف ترخي�ص حمطات الوقود بغزة، اإل اأنه �سدرت اأنظمة اأخرى 
تنظم اإجراءات الرتخي�ص، غري اأنه مل يتم اللتزام بها وهي النظام ال�سادر عن جمل�ص الوزراء يف رام اهلل قرارًا برقم )17( لعام 2008 
2009/5/9، وكذلك  بتاريخ   81 العدد  الفل�سطينية يف  الوقائع  واملن�سور يف  للبرتول«،  العامة  الهيئة  ال�سادرة عن  الرتاخي�ص  »ب�ساأن نظام 
النظام ال�سادر عن جمل�ص الوزراء يف غزة حتت ا�سم  )نظام منح ت�ساريح بالتعامل املبا�سر مع الهيئة العامة للبرتول لل�سركات الوقود ال�سائل 

وحمطات الغاز امل�سال( بتاريخ 2008/10/21، ومل يتم ن�سره يف الوقائع الفل�سطينية ح�سب الأ�سول.
مما �سبق يت�سح مدى تعدد الأنظمة التي تنظم اجراءات ترخي�ص حمطات الوقود يف قطاع غزة من جهة، ومن جهٍة اأخرى عدم ن�سر بع�سها 
يف اجلريدة الر�سمية ح�سب الأ�سول القانونية املتعارف عليها،  اإذ اأن اللوائح والأنظمة ذات التطبيق العام – مثل الأنظمة ال�سادرة عن اللجنة 
يعترب  اأنه  بل  ال�ساأن،  بهذا  القانونية  لالأعراف  وفقًا  الن�سر،  بعد  اإل  نافذة  اأحكامها  تعترب  ول  الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سرها  – يجب  املركزية 
بتاريخ  ال�سادر  الفل�سطينية«،  »الوقائع  الفل�سطينية  الر�سمية  ب�ساأن اجلريدة   2008 ل�سنة  القانون رقم )8(  املادة )5( من  لأحكام  خمالفًا 
2008/7/17، والتي تن�ص على: )ين�سر يف الوقائع الفل�سطينية جميع القوانني والأنظمة، واللوائح، والقرارات، والأوامر، واملرا�سيم الرئا�سية 
والبالغات، والإعالنات الر�سمية والعالمات التجارية وحقوق امللكية الفكرية، وكل ما يف حكمها من القرارات ذات الطابع الإداري(. كما اأن اأنظمة 
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ترخي�ص حمطات الوقود والغاز غري من�سورة اأي�سًا على موقع وزارة املالية )باعتبار اأن الإدارة العامة للبرتول تابعة لها(.

5. مدى وجود تقارير منشورة حول أداء الهيئة العامة للبترول
مل تقم الهيئة العامة للبرتول– �سواء يف غزة اأو رام اهلل - باإعداد تقارير دورية من�سورة حول اأعمالها واجنازاتها، وال�سوابط واللوائح القانونية 
التي تعمل وفقًا لها، اإذ تقت�سر التقارير التي تقوم الهيئة يف غزة باإعدادها على تقارير مالية وحما�سبية يتم توجيهها لدائرة الرقابة التابعة لوزارة 
املالية38. كما اأن ديوان الرقابة املالية والإدارية مل يتلق اأية تقارير عن عمل الهيئة ون�ساطها39، ن�ستنتج من ذلك اأنه ب�سكٍل عام ل يوجد اأية تقارير 
مالية اأو فنية �سدرت عن الهيئة العامة للبرتول للجمهور اأو الهيئات اأو اجلمعيات غري احلكومية ذات الهتمام مبراقبة قطاع املحروقات، وهذا 

يك�سف غياب التوا�سل بني الهيئة واجلهات الأخرى.

غزة. يف  للبرتول  العامة  بالهيئة  امل�سوؤولني  اإفادة  ح�سب    38
اإفادة نائب رئي�ص ديوان الرقابة املالية والإدارية ال�سيد يو�سف الكيايل. ح�سب    39
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واقع المساءلة

الثاين  والنوع  الداخلية،  الرقابة  الأول  النوع  الرقابة:  من  لنوعني  تخ�سع  اأن  يجب  للبرتول  العامة  الهيئة  فان  والقانونية،  النظرية  الناحية  من 
الرقابة اخلارجية. ومبوجب هذين النوعني من الرقابة يتم م�ساءلة الهيئة عن ت�سرفاتها واإجراءاتها من حيث مدى التزامها باملبادئ والن�سو�ص 
القانونية ذات العالقة بن�ساطها، وكذلك مدى حتقق معايري ال�سفافية والنزاهة يف املمار�سة العملية للهيئة، ا�ستنادًا اإىل اأن توفر هذه املعايري يعني 

بالتبعية اإمكانية حتقق امل�ساءلة اجلادة. وفيما يلي ا�ستعرا�ص لواقع الرقابة الداخلية واخلارجية على الهيئة العامة للبرتول يف غزة.

1. الرقابة الداخلية

مرت الهيئة العامة للبرتول مبرحلتني يف جمال الرقابة الداخلية، املرحلة الوىل مرحلة التاأ�سي�ص حتى تاريخ �سمها لوزارة املالية. ويف هذه املرحلة 
كانت الهيئة متار�ص ن�ساطها كهيئة م�ستقلة تابعة ملكتب رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية مبا�سرة، ومل تكن تخ�سع لأٍي من وزارات ال�سلطة، ومل تخ�سع 
للقوانني والأنظمة واللوائح املطبقة يف موؤ�س�سات ال�سلطة الأخرى. وبالتايل مل يكن للهيئة اأية اآليات اأو نظم مكتوبة للرقابة والتدقيق الداخلي، ومل 
حتتكم لأي قانون اأو نظام يف اإدارة �سوؤونها وتنظيم عالقتها مع خمتلف الأطراف40. ويالحظ هنا اأن الهيئة منذ تاأ�سي�سها كانت خمالفة للقوانني 
يلزم جميع  والذي   41،1995 ل�سنة  رئا�سي رقم )147(  قرار  القوانني،  الداخلية، ومن هذه  والرقابة  التدقيق  واإجراءات  اأنظمة  التي حتدد 
الوزارات واملوؤ�س�سات التي حت�سل اإيراد عام )ومن �سمنها الهيئة العامة للبرتول( اأن تقوم بالتح�سيل على �سندات قب�ص من وزارة املالية، واإيداع 
جميع املبالغ املح�سلة يف ح�سابات الإيرادات العامة التي حتددها وزارة املالية، واأن يكون التوريد يوميًا، واأنه ل يجوز ا�ستخدام الإيراد املح�سل اأو 
الدفع منه على الإطالق يف اأي بند من بنود الإنفاق نهائيًا. ويالحظ هنا اأنه رغم وجود تنظيم قانوين للت�سرف يف الإيرادات والنفقات – كما هو 

مبني يف القرار الرئا�سي - منذ تاأ�سي�ص ال�سلطة، اإل اأن الهيئة العامة للبرتول مل تلتزم بهذا القرار يف حينه.

 اأما املرحلة الثانية فقد بداأت من تاريخ �سم الهيئة لوزارة املالية يف العام 2003، ومنذ ذلك احلني فان الهيئة تخ�سع لكافة الأنظمة والقوانني 
واأنظمة الرقابة الداخلية املطبقة على الإدارات العامة لوزارة املالية، واأبرز هذه القوانني والأنظمة »النظام املايل للوزارات واملوؤ�س�سات العامة« 
املالية.  وال�سوؤون  العامة  املوازنة  تنظيم  ب�ساأن   1998 ل�سنة  رقم )7(  وقانون   ،2005 ل�سنة  رقم )43(  الوزراء  بقرار من جمل�ص  ال�سادر 
وبالتايل فان نظام الرقابة الداخلي الذي تخ�سع له الإدارة العامة للبرتول بغزة حاليًا، هو نف�ص نظام الرقابة الداخلي لوزارة املالية، والذي ن�ص 
على ت�سكيله مبوجب املادة )63( من قانون تنظيم املوازنة والتي ن�ست على )ت�سع الوزارة نظامًا للتدقيق املايل الداخلي ل�سمان ال�ستخدام 
املالئم والقت�سادي للموارد العامة، ول�سمان التزام كل الوزارات واملوؤ�س�سات العامة ووحداتها بالإنفاق وفق الت�سريعات املالية املرعية، ويكون 

للوزارة �سلطة التفتي�ص يف اأي وقت على ال�سجالت املحا�سبية لالإيرادات والنفقات لكل الوزارات واملوؤ�س�سات العامة وال�سناديق اخلا�سة(. 

• النظام املحا�شبي املطبق	

بالرغم من اأن ت�سييل �سيكات ثمن الوقود والغاز لل�سرف منه على مكتب الهيئة بغاز خمالفًا للقانون، اإل اأن جميع عمليات ال�سرف من املبالغ 
التي يتم ت�سييلها تطبق عليها اإجراءات وتعليمات ال�سرف احلكومية املعتمدة من وزارة املالية، �ساأنها يف ذلك �ساأن باقي الإدارات العامة يف 

الوزارة، وتخ�سع لأعمال الرقابة الداخلية بالوزارة.

للبرتول تطبق  العامة  الهيئة  الإ�سرائيلية(، فان  اآخر، ونتيجًة لوجود �سنفني من املحروقات )املحروقات امل�سرية، واملحروقات  من جانٍب 
نظامني حما�سبيني، النظام الأول هو نف�ص النظام املحا�سبي املطبق يف الهيئة العامة للبرتول يف رام اهلل واملعروف با�سم )نظام بي�سان(، 
حيث يتم ت�سجيل كافة املعامالت املالية املتعلقة باملحروقات التي يتم توريدها من اجلانب الإ�سرائيلي، نظرًا خل�سوعها الكامل لتعليمات 
وتنظيم الهيئة يف رام اهلل كما �سبق ذكره، وبالتايل فهو خا�سع لإجراءات الرقابة الداخلية املطبقة يف الهيئة برام اهلل، بالإ�سافة اإىل الرقابة 

الداخلية لوزارة املالية بغزة.

�سابق. مرجع  هنط�ص،  ابو  ابراهيم    40
عن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية بتاريخ 1995/7/13، ون�سر يف الوقائع الفل�سطينية، يف العدد ال�ساد�ص، اغ�سط�ص 1995. �سدر  قرار    41
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 اأما فيما يتعلق باأنواع املحروقات امل�سرية، فيتم قيد معامالتها املالية على نظام حما�سبي اآخر )برنامج الأ�سيل املحا�سبي(، ويتم اإعداد 
تقارير مالية اأ�سبوعية و�سهرية، ترفق مع مذكرة ت�سوية البنك اأو الربيد ويتم اإر�سالها اإىل ق�سم احل�سابات يف وزارة املالية، اإذ ل يوجد ق�سم 

للتدقيق الداخلي خا�ص بالهيئة يف غزة42.

وفيما يتعلق بجباية �سريبة القيمة امل�سافة عن املحروقات امل�سرية �سابقًا، ونظرًا لأن دخول املحروقات امل�سرية يكون عرب الإنفاق ول يتم 
مبوجب فواتري �سراء ر�سمية كما هو معمول به يف ال�سفقات التجارية العتيادية، تقوم �سركات البرتول باإ�سدار فاتورة �سراء من دفاترها 
اخلا�سة وتختم من قبل دائرة �سريبة القيمة امل�سافة على اأنها فاتورة �سراء )وكاأن ال�سركة ا�سرتت من نف�سها(، وقد مت حتديد ن�سبة %2.5 
ربح من �سعر اللرت من املحروقات امل�سرية كحد اأدنى، لأغرا�ص ح�ساب ال�سريبة، ومن ثم تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة بن�سبة %14.5 
من ربح اللرت الواحد )اأي من ال 2.5%(، وذلك بالتعاون والتفاهم مع الهيئة العامة للبرتول، وهذا يطرح ت�ساوؤل حول مدى توافق هذا 

الإجراء لأ�سول العمل املحا�سبي والقوانني ال�سريبية ال�سارية.

مما �سبق نالحظ تعدد الأنظمة املحا�سبية التي يتم التعامل بها، وعدم وجود ق�سم للتدقيق الداخلي يف مكتب الهيئة العامة للبرتول بغزة، على 
غرار الو�سع يف اإدارات اجلباية الأخرى كاإدارات �سريبة الدخل واجلمارك والقيمة امل�سافة، حيث يوجد اأق�سام خا�سة بالتدقيق الداخلي لكٍل 
منها، بالرغم من اأن الإدارة العامة للبرتول تعترب اأي�سًا اإدارة جباية، بل كانت تعترب من اأهم اإدارات اجلباية لوزارة املالية بغزة يف فرتة عمل 
الإنفاق، وجباية ر�سوم جمركية على الوقود امل�سري. ومن املعلوم اأن التدقيق الداخلي يعترب عني اأو بوؤرة النظام الرقابي ل�سمان التاأكد من 

مدى التزام الإدارة بالنظم والتعليمات والإجراءات وال�سيا�سات واللوائح التي تنظم عملها. 

وتقت�سر الرقابة الداخلية املطبقة حاليًا على وجود مراقب مايل منتدب من الإدارة العامة للرقابة الداخلية يف وزارة املالية، جدير بالذكر 
هنا اأنه ا�ستلم عمله يف الهيئة اعتبارًا من 2013/12/1 فقط، ومل يكن هناك مراقب قبل هذا التاريخ. وبالتايل فان هذا يعطي انطباعًا 
�سلبيًا حول مدى توافر بيئة عمل حما�سبية ورقابية �سليمة، تكون امل�ساءلة فيها وا�سحة وحمددة وقابلة للتحقق. كما يو�سح غياب امل�ساءلة 

واملتابعة من قبل اجلهات الأخرى املنوط بها هذا الدور، خا�سًة ديوان الرقابة املالية والإدارية كما �سيت�سح فيما بعد.

وتعكف الهيئة العامة للبرتول يف غزة حاليًا على تطوير النظام املحا�سبي، بحيث يوؤدي اإىل توحيد و�سبط كافة الإجراءات املالية واملحا�سبية، 
وجاري العمل على جتربته، ويتوقع البدء بتطبيقه يف العام 2014، الأمر الذي من �ساأنه اأن يحدد امل�سوؤوليات، واإجراءات العمل بو�سوح، 

ويخلق بيئة عمل �سفافة ونزيهة قابلة لتحقيق امل�ساءلة، و�سبط الرقابة الداخلية فيها43.

2. الرقابة الخارجية

اأ. العالقة مع ديوان الرقابة املالية والإدارية
وفقًا لن�ص املادة )23: اخت�سا�سات الديوان( من قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية رقم )15( ل�سنة 2004، فان املهام الرئي�سية للديوان 
تهدف اإىل �سمان �سالمة العمل املايل والإداري يف كافة اأجهزة وموؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية، والك�سف عن املخالفات املالية والإدارية والقانونية 
الثقة  وتعزيز  العام  الأداء  يف  والو�سوح  والنزاهة  ال�سفافية  �سمان  اإىل  بالإ�سافة  واأعمالهم.  ملهامهم  ممار�ستهم  اأثناء  املوظفني  من  تقع  التي 
وامل�سداقية يف ال�سيا�سات املالية والإدارية والقت�سادية لل�سلطة الفل�سطينية )وذلك ح�سب ما ورد يف املادة 3 من قانون الديوان(. وبالتايل فان 

ديوان الرقابة يعترب اجلهة الرئي�سية التي يقع على عاتقها �سبط املخالفات املالية والإدارية، والتحقيق فيها والعمل على ت�سحيحها.

بناًء على ما �سبق، ومبوجب ن�ص املادة )31( من قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية فان الهيئة العامة للبرتول تخ�سع لرقابة الديوان، �سواء 
مت النظر اإليها كهيئة عامة م�ستقلة، اأو كما هو الواقع املمار�ص الآن باعتبارها اإدارة عامة تتبع وزارة املالية.

بغزة. للبرتول  العامة  الهيئة  يف  احل�سابات  ق�سم  م�سوؤول  اإفادة  ح�سب    42
بغزة. للبرتول  العامة  للهيئة  العام  املدير  باأعمال  القائم  بكرون  اأ�سامة  ال�سيد  اإفادة  ح�سب    43
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بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في أداء الهيئة العامة للبترول )غزة(تقرير          

وبالنظر اإىل دور ديوان الرقابة يف متابعة ورقابة قطاع املحروقات والهيئة العامة للبرتول، جند اأن النق�سام مرة اأخرى كان عاماًل اأ�سا�سيًا يف 
غياب هذا الدور متامًا،  اإذ اأن الديوان بقي عمله معطاًل يف بداية �سنوات النق�سام واأعيد تفعيله من قبل احلكومة يف غزة اعتبارًا من �سهر مايو 
تفعيل دور الديوان، اإل اأنه مل يقم مبمار�سة دوره الرقابي على الهيئة مطلقًا خالل هذه الفرتة،  على  �سنوات  خم�ص  حوايل  مرور  ورغم   ،2009
رغم قيامه بالتدقيق والرقابة على اأعمال وزارة املالية بغزة، اإل اأنه مل يقم باإجراء تدقيق لالإدارة العامة للبرتول، وقد اأ�سار ال�سيد نائب رئي�ص 

.44 الديوان باأنه �سيتم اإدراج الهيئة العامة للبرتول �سمن خطة الديوان للعام 2014 

من جانٍب اآخر، مل ي�سبق اأن ا�ستلم ديوان الرقابة املالية والإدارية اأية �سكاوى يف جمال قطاع املحروقات، ومل يتلق اأية تقارير اأو حتقيقات �سحفية 
)املجل�ص  امل�سوؤولة  الأخرى  يتلق طلبًا من اجلهات  كما مل  الديوان،  قانون  اأحكام  فيها، مبوجب  للتحقيق  الرقابي  دوره  ال�ساأن كي ميار�ص  بهذا 
اأو التحقيق يف ال�سكاوى واملخالفات التي وقعت يف جمال قطاع املحروقات  اأعمال الهيئة،  الت�سريعي، وجمل�ص الوزراء( للقيام بتدقيق ومراقبة 

خالل الفرتة ال�سابقة )منذ بدء تفعيله وحتى الآن(، وذلك ح�سب اإفادة ال�سيد يو�سف الكيايل نائب رئي�ص ديوان الرقابة املالية والدارية بغزة.

للمحروقات  املوردة  الإ�سرائيلية  وال�سركات  للبرتول  العامة  الهيئة  اأو مناق�سات عقدت بني  اتفاقيات  اأو  وثائق  اأية  الرقابة  ي�ستلم ديوان  كما مل 
لقطاع غزة مبوجب املادة )37( من قانون الديوان، وهذا يعترب خمالفة مالية �سريحة مبوجب ن�ص املادة )40 فقرة 5( والتي تن�ص على )يعد 
خمالفة مالية عدم موافاة الديوان ب�سورة من العقود اأو التفاقيات اأو املناق�سات التي توجبها اأحكام هذا القانون(. ويعزى ذلك اإىل النق�سام 
الفل�سطيني، اإذ اأن التفاقيات احلالية املعمول بها مع �سركتي باز وم�سفاة حيفا الإ�سرائيليتني مت توقيعهما من قبل الهيئة العامة للبرتول يف رام 
اهلل، اإل اأنه جدير بالذكر اأن احلكومة الفل�سطينية العا�سرة امل�سكلة عام 2006، اأي�سًا مل تزود ديوان الرقابة املالية والإدارية يف حينه ب�سورة 

عن التفاق مع �سركة باز الإ�سرائيلية45، عندما مت التعاقد معها لتوريد املحروقات بدًل من �سركة دور الإ�سرائيلية. 

من جانٍب اآخر، مل ي�ستلم ديوان الرقابة املالية والإدارية ن�سخة عن التفاق الذي مت يف العام 2010 بني الهيئة العامة للبرتول، وجمعية اأ�سحاب 
�سركات البرتول والغاز، والذي يتعلق بتوزيع خزانات الوقود التي كانت تابعة ل�سركة دور الإ�سرائيلية كما ذكر �سابقًا. كما مل ي�ستلم اأية اأنظمة اأو 

لوائح اأو قرارات اأو تعليمات �سدرت عن الهيئة العامة للبرتول، يف خمالفة �سريحة لن�ص املادة )36 فقرة ج( من قانون الديوان. 

وحول راأي ديوان الرقابة املالية والإدارية من حيث تنظيم قطاع املحروقات و�سبط العمل به، وما اإذا كان مف�ساًل من الناحية الرقابية اأن تتمتع 
الهيئة العامة للبرتول بال�سخ�سية املعنوية امل�ستقلة، اأم تبقى اإدارة عامة تابعة لوزارة املالية، فقد كان راأي الديوان مع اخليار الثاين، اأي اإبقائها 

تابعة لوزارة املالية46. 

اإذن من خالل ما �سبق يت�سح جليًا غياب امل�ساءلة ب�سكٍل تام، من قبل اأهم موؤ�س�سة رقابية األ وهي ديوان الرقابة املالية والإدارية، على اأهم قطاع ح�سا�ص 
وحيوي �سهد العديد من ق�سايا الف�ساد، وعدم ال�سبط خالل الفرتة ال�سابقة، األ وهو قطاع املحروقات الذي مي�ص خمتلف جوانب احلياة يف قطاع غزة. 
وهذا يعك�ص الواقع ال�سلبي الذي فر�سه النق�سام، من ترهل املوؤ�س�سات احلكومية وعدم قيامها بدورها املناط بها قانونًا، الأمر الذي قد يوؤدي اإىل ن�سوء 

بيئة عمل حكومية مليئة بالثغرات وعدم امل�ساءلة، ويفتح الباب وا�سعًا اأمام الف�ساد وعدم الن�سباط، وعدم القدرة على حتديد امل�سوؤولية واملحا�سبة. 

كما اأن الهيئة العامة للبرتول، اأو وزارة املالية التي تتبع لها هذه الهيئة، مل تلتزم مبا ن�ص عليه قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية بتزويده باأية 
قوانني اأو لوائح اأو اأنظمة اأو تعليمات اأو قرارات اأ�سدرتها يف جمال املحروقات، رغم �سدور العديد من القرارات والأنظمة واللوائح بهذا ال�ساأن، 
العامة  الهيئة  املوؤ�س�سات احلكومية، ل�سيما  امل�سوؤولني يف  والدارية من ذهن  املالية  الرقابة  ديوان  دور  وا�سحًا على غياب  انطباعًا  يعطي  مما 

للبرتول، رغم اأنه يعترب اأهم جهة رقابية خمولة قانونًا بهذا الدور، وهذا يعني غياب امل�ساءلة متامًا يف هذا املجال.

44  وفقا لإفادة ال�سيد يو�سف الكيايل، نائب رئي�ص ديوان الرقابة املالية والإدارية بغزة، الأحد 2013/12/1.
ديوان الرقابة املالية والإدارية، اأنه ل يوجد لديهم اأية وثائق بخ�سو�ص قطاع املحروقات ورمبا كانت موجودة واأتلفت اأثناء ق�سف مقرات احلكومة الفل�سطينية بغزة يف احلربني اللتني وقعتا على قطاع غزة يف العامني  رئي�ص  نائب  اإفادة  ح�سب    45

و2012.  ،2008
.2013/12/1 الحد  بغزة،  والدارية  املالية  الرقابة  ديوان  رئي�ص  نائب  الكيايل،  يو�سف  ال�سيد  لإفادة  وفقًا    46
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ب. العالقة مع املجل�س الت�شريعي الفل�شطيني
عالقة املجل�ص الت�سريعي بقطاع املحروقات والهيئة العامة للبرتول، ترتكز على اجلانب الت�سريعي والرقابي. وقد �سبق اأن ذكرنا اأن املجل�ص الت�سريعي 
كان قد �سادق بالقراءة الثانية على م�سروع قانون الهيئة العامة للبرتول، ومبوجب اإفادة الدكتور عاطف عدوان، ع�سو املجل�ص الت�سريعي ورئي�ص اللجنة 
القت�سادية باملجل�ص، بتاريخ 2013/12/3 فان املجل�ص الت�سريعي بغزة يعترب القانون م�سدرًا من الناحية القانونية ويجب ن�سره يف اجلريدة الر�سمية. 
ورغم و�سوح  الأمر من الناحية القانونية اإل اأن املجل�ص الت�سريعي نف�سه مل ميار�ص �سلطته القانونية يف اإ�سدار ون�سر القانون كما �سبق اأن ذكرنا، ومل يقم 
مبخاطبة احلكومة اأو ال�سلطة التنفيذية بوجوب العمل بالقانون، وقد اأفاد د. عاطف عدوان )ع�سو املجل�ص الت�سريعي ورئي�ص اللجنة القت�سادية باملجل�ص( 
اأنه طلب من الدائرة القانونية اإعادة النظر يف القانون، وبحث اجلوانب املختلفة املتعلقة به، ل�سيما واأن املجل�ص الت�سريعي لزال يخاطب الهيئة العامة 
للبرتول بهذا امل�سمى ا�ستنادًا اإىل قرار تاأ�سي�سها ال�سادر عن جمل�ص الوزراء،  اإذ اأنه مل يتم اإعالم املجل�ص الت�سريعي باأنه مت تغيري ال�سم اإىل الإدارة 

عامة للبرتول47.
اأنه: »مل  اإىل  الدكتور عاطف عدوان  اأ�سار  الإ�سرائيلية، فقد  ال�سركات  للبرتول مع  العامة  الهيئة  وقعتها  التي  بالتفاقيات  يتعلق  وفيما  اآخر،  من جانٍب 
يتم عر�ص اأية اتفاقيات عقدتها الهيئة العامة للبرتول على املجل�ص الت�سريعي، ورمبا هذا ناجم عن امتناع احلكومة يف رام اهلل عن التعامل مع املجل�ص 
الت�سريعي يف غزة، وبالتايل فان كل ما مت توقيعه من اتفاقيات مع ال�سركات الإ�سرائيلية جاء خمالفًا لالأ�سول القانونية، ويلحق �سررًا كبريًا باأبناء �سعبنا 
اأي�سًا مل تقم بعر�ص التفاقية التي  اأن احلكومة الفل�سطينية العا�سرة )قبل النق�سام(،  ب�سبب غياب الرقابة على تلك التفاقيات«. جدير بالذكر هنا 

عقدتها الهيئة العامة للبرتول مع �سركة باز على املجل�ص الت�سريعي.
 اأما يف جانب الدور الرقابي واملتابعة، ويف �سوؤال وجه للدكتور عدوان حول ما اإذا كان املجل�ص الت�سريعي تلقى �سكاوى على الهيئة العامة للبرتول، اأو يف 
اأي اأمر يتعلق بقطاع املحروقات، فقد اأ�سار الدكتور عدوان اإىل اأن املجل�ص الت�سريعي تلقى بالفعل العديد من ال�سكاوى )حوايل 20 �سكوى( تتعلق بقطاع 

املحروقات واأغلبها كانت مقدمة من اأ�سحاب حمطات الوقود والغاز.
ويف ا�ستف�سار حول اآلية تلقي ال�سكاوى والتعامل معها من قبل املجل�ص الت�سريعي، وما اإذا كان يقوم بالتوا�سل مع ديوان الرقابة املالية والإدارية والطلب منه 
التاأكد والتحقيق يف هذه ال�سكاوى وتزويد املجل�ص بتقارير حول ذلك وفقًا للمادة )8( من قانون الديوان، كانت اإجابة د. عدوان اأنه يتم التوا�سل مبا�سرًة 
و�سفويًا مع الهيئة العامة للبرتول حلل هذه الإ�سكاليات، وال�ستف�سار عن بع�ص ممار�سات الهيئة، وكذلك ت�سعري اأنواع املحروقات املختلفة، ومل يكن هناك 

حاجة اإىل تقارير اإدارية اأو فنية من قبل الهيئة، خا�سًة واأن هناك تعاون وتفاهم كبري بني املجل�ص والهيئة.  
وحول اأ�سباب عدم اهتمام املجل�ص الت�سريعي مب�ساءلة ديوان الرقابة املالية والإدارية48 فيما يتعلق باأ�سباب ومربرات عدم اهتمامه يف متابعة وتدقيق 
الإمكانيات  �سواء من حيث  والفنية،  املالية  الرقابة  اإمكانيات ديوان  اإىل �سعف  يعزى  »اأن ذلك  اأفاد د. عدوان:  للبرتول يف غزة،  العامة  الهيئة  اأعمال 
اللوج�ستية اأو الكوادر الب�سرية، ولذلك يتم التوا�سل مبا�سرة مع امل�سوؤولني يف الهيئة العامة للبرتول، خا�سة واأنه مت اإجناز وت�سوية خمتلف ال�سكاوى التي 

تلقاها املجل�ص الت�سريعي«. 
 اأما عن اآلية تلقي ال�سكاوى، فعادًة ما يتوجه �ساحب ال�سكوى اإىل اأحد اأع�ساء املجل�ص الت�سريعي ذوي العالقة باملجال القت�سادي، ويقوم ع�سو املجل�ص 
الت�سريعي بالتوا�سل مع الهيئة العامة للبرتول، لأجل حل هذه ال�سكوى. ي�ستنتج من ذلك اأن تعامل املجل�ص الت�سريعي مع ال�سكاوى ل يتم وفق الآلية التي 
نظمها القانون ح�سب ن�ص املادة )101( من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي، كما ل يتم اإحالة ال�سكوى اإىل ديوان ال�سكاوى يف املجل�ص وفقًا لن�ص 
اأو  اأجل العمل على توثيقها، وفح�سها، واإعداد تقرير ر�سمي بها والتو�سية باإحالتها ملجل�ص الوزراء  املادة )102( من النظام الداخلي للمجل�ص، من 

اللجان املخت�سة اأو رف�ص ال�سكوى. 
كما ل يتم الرد ر�سميًا وب�سكل مكتوب على مقدم ال�سكوى بنتيجة املتابعة والفح�ص التي اأجراها املجل�ص الت�سريعي ب�ساأن �سكواه مع جهات الخت�سا�ص، 
وذلك ح�سب ن�ص املادة )104( من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي، بل اإن معظم ال�سكاوى يف جمال قطاع املحروقات والهيئة العامة للبرتول مت 

ت�سويتها والتعامل معها �سفويًا ح�سب اإفادة الدكتور عاطف عدوان )رئي�ص اللجنة القت�سادية باملجل�ص(.
وفيما يتعلق بطبيعة ال�سكاوى التي تلقاها املجل�ص الت�سريعي فقد تركزت على عمل الهيئة العامة للبرتول، ل�سيما يف جمال اآلية توزيع املحروقات، وت�سعريها 

ال�سابق. امل�سدر    47
48  اذ انه ح�سب ن�ص املادة )7( من قانون ديوان الرقابة املالية والدارية فانه )يكون الديوان م�سوؤول امام رئي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وامام املجل�ص الت�سريعي، ويتوىل املهام وال�سالحيات املناطة به وفقا لأحكام القانون(.
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بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في أداء الهيئة العامة للبترول )غزة(تقرير          

يف اأوقات الأزمات، ومل تكن تتعلق باخت�سا�ص الهيئة اأو هيكلها اأو و�سعها القانوين. جدير بالذكر هنا اأن اأبرز ال�سكاوى كانت من قبل فئة العاملني يف 
جمال توزيع وبيع املحروقات، التي ظهرت يف فرتة عمل الأنفاق، نتيجًة لقرار الهيئة بعدم ال�سماح لهم بدخول منطقة الأنفاق، اأو تزويدهم باملحروقات 
الإ�سرائيلية لحقًا بعد توقف الأنفاق، حيث قام املجل�ص وبالتن�سيق مع نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء بحل الإ�سكالية مع الهيئة وال�سماح لهوؤلء بالعمل كما 
الفئة من املوزعني، جاء  بالتعامل مع هذه  للبرتول  العامة  للهيئة  بال�سماح  الوزراء  الت�سريعي وقرار جمل�ص  اأن تو�سية املجل�ص  �سبق ذكره. يالحظ هنا 
النافذ يف قطاع غزة،  للتنظيم وبناء املدن  اللجنة املركزية  املتاجرة باملحروقات وتخزينها، خا�سًة نظام  له  خمالفًا لالأنظمة املعمول بها، فيمن يحق 
وكذلك النظام ال�سادر عن جمل�ص الوزراء يف غزة يف العام 2008، وهذه الأنظمة ت�سرتط ترخي�ص حمطات الوقود ح�سب اأحد ثالثة ت�سنيفات )اأ، ب، 

ج(، واأن التعامل املبا�سر بني الهيئة واأ�سحاب املحطات يكون بعد ا�ستكمال كافة �سروط الرتخي�ص. 
وردًا على ذلك فقد اأفاد د. عدوان اأن التو�سية بال�سماح لهوؤلء املوزعني بالعمل يف جمال التجارة يف املحروقات كانت نتيجًة لظروف �سعبة واأزمة �سديدة 
اأزمة النق�ص احلاد من املحروقات يف ال�سنوات الأوىل بعد النق�سام،  يف كميات البرتول تعي�سها البلد، وبالتايل فهوؤلء كان لهم دور يف تخفيف وطاأة 

وكذلك امل�ساهمة يف تخفي�ص اأ�سعار املحروقات للجمهور بعد اأن و�سلت اإىل اأرقام قيا�سية خارجة عن قدرة املواطن. 
التي  والحتجاجات  لل�سغوط  نتيجًة  جاء  فقد  الإ�سرائيلي،  البرتول  من  كميات  ب�سراء  املوزعني  لهوؤلء  بال�سماح  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  قرار  اأما   
مار�سها املوزعني من جهة، ومن جهٍة اأخرى كما يبدو اأنه ما املانع من حل هذه الإ�سكالية يف ظل اإلزامهم بالدفع النقدي امل�سبق، وبالتايل انعدام خماطر 
عدم ال�سداد من هوؤلء متامًا. اإن وجهة النظر هذه مل تاأخذ بعني العتبار اجلوانب الأخرى التي قد ترتتب على هذا القرار، ل�سيما واأن جمعية اأ�سحاب 
البرتول والغاز، اعرت�ست على هذا القرار، لأنه يلحق ال�سرر باأ�سحاب املحطات الأ�سلية املرخ�سة، والتي تتحمل نفقات ت�سغيلية كبرية بخالف هوؤلء 
املوزعني الذين لي�ص لديهم حمطات اأو خمازن ر�سمية مرخ�سة هذا من جانب. ومن جانٍب اآخر اأن هوؤلء املوزعني كانوا امل�سدر الرئي�سي لل�سوق ال�سوداء 
اأوقات الأزمات، وانت�سار ع�سوائيات البرتول )الكازيات( ب�سكل لفت لالنتباه خالل الفرتة ال�سابقة، وانعدام و�سائل الأمن يف عملهم،  للمحروقات يف 

وا�سطراب ال�سوق وارتفاع الأ�سعار نتيجًة ملمار�ساتهم، اإذ من ال�سعب �سبطهم لعدم وجود حمطات ر�سمية لهم، وي�سعب متابعتهم.
ويف جمال تنظيم قطاع املحروقات، وراأي املجل�ص الت�سريعي يف ال�سكل القانوين املنا�سب للهيئة العامة للبرتول كهيئة م�ستقلة، اأم اإبقائها كما هو احلال 
بال�سخ�سية  تتمتع  للبرتول هيئة م�ستقلة  العامة  الهيئة  تكون  اأن  يف�سل  »املجل�ص  اأن:  الدكتور عاطف عدوان  اأفاد  املالية، فقد  لوزارة  تابعة  اإدارة عامة 
العتبارية، وال�سبب يف ذلك اأن املجل�ص الت�سريعي اكت�سف ق�سور يف تقدير الأمور من الزاوية الفنية وال�سيا�سية من قبل احلكومة، خا�سًة واأن البلد تعاين 
من اأزمة برتول عميقة، واأن احلكومة - خا�سًة ال�سيد نائب رئي�ص الوزراء )م. زياد الظاظا( - تقول اأنها ا�ستعدت ملواجهة هذه الأزمة، اإل اأن هذا غري 
�سحيح على اأر�ص الواقع، رغم اأنها قامت بالفعل بتخزين كميات من الوقود، اإل اأن هذا التخزين كان باأ�سلوب ذاتي من احلكومة دون ا�ستغالل امكانيات 
القطاع اخلا�ص، والذي ميتلك قدرة تخزينية تقدر بحوايل 27 مليون لرت، خا�سًة واأن احلكومة ل تعطي حوافز للقطاع اخلا�ص كي ت�سجعه على التخزين، 

يف ظل قيام وزارة املالية من خالل الهيئة العامة للبرتول بتحديد هام�ص ربح حمطات الوقود بهام�ص �سغري جدًا يقدر بع�سرين اأغورة فقط«.
وحول ما اإذا كان املجل�ص الت�سريعي ميار�ص دوره الرقابي يف م�ساءلة احلكومة ب�ساأن املمار�سات العملية للهيئة العامة للبرتول، واآلية الت�سعري التي تتبعها 
2003، واملادة )57( من النظام الداخلي للمجل�ص الت�سريعي،  3( من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة  اإىل املادة )56 فقرة  وزارة املالية، ا�ستنادًا 
اأنه يتم  اأفاد د. عدوان  الفل�سطينية،  ال�سلطة  اأو م�سوؤول يف موؤ�س�سات  اأي وزير  الت�سريعي م�ساءلة  اأو جلنة من املجل�ص  واللتان تعطيان احلق لأي ع�سو 

ا�ستدعاء امل�سوؤولني مبن فيهم نائب رئي�ص الوزراء يف هذا املجال وتوجه لهم ا�ستف�سارات، اإل اأنه لي�ص دومًا يتم اإلزامهم مبا يراه املجل�ص الت�سريعي.
بناًء على ما �سبق، يت�سح اأن املجل�ص الت�سريعي اأي�سًا مل يقم بواجباته الرقابية يف امل�ساءلة واملتابعة للهيئة العامة للبرتول، اأو بحث �سكلها القانوين الذي 
ينبغي اللتزام به، والقيام بدوره الت�سريعي والرقابي يف هذا املجال، ورمبا يعزى ذلك اإىل النق�سام ال�سيا�سي، وتعطيل املجل�ص الت�سريعي، وغياب دوره 

احلقيقي يف امل�ساءلة واملتابعة لل�سلطة التنفيذية.
كما ي�ستنتج اأي�سًا اأن املجل�ص الت�سريعي بغزة مل يطبق ما ورد يف )الف�سل الثاين: العرائ�ص وال�سكاوى »املواد 100 وحتى 104( من النظام الداخلي 
للمجل�ص فيما يتعلق بالتحقيق يف ال�سكاوى اخلا�سة بقطاع املحروقات والهيئة العامة للبرتول والرد عليها خطيًا. كما اأن املجل�ص مل ميار�ص دوره الرقابي 
يف امل�ساءلة لديوان الرقابة املالية والإدارية حول تق�سريه يف متابعة وتدقيق اأعمال الهيئة العامة للبرتول، ومل ي�ستفد من ال�سالحيات املخولة له قانونًا 
يف ال�ستفادة من ديوان الرقابة يف البحث والتحقيق يف ال�سكاوى التي يتلقاها وفق الأ�سول املتعارف عليها. كما تبني اأن املجل�ص لي�ص لديه علم اأو معرفة 

بالتفاقيات التي عقدتها الهيئة العامة للبرتول مع ال�سركات الإ�سرائيلية.
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بناًء على ما �سبق يت�سح اأن الهيئة العامة للبرتول بغزة مل تخ�سع مل�ساءلة حقيقية من قبل اجلهات املناط بها هذا الدور واأهمها ديوان الرقابة املالية 
والإدارية، واملجل�ص الت�سريعي، اإذ اأن هناك غياب تام مل�ساءلة ديوان الرقابة، و�سعف وترهل كبري يف دور امل�ساءلة املوجهة من املجل�ص الت�سريعي، وهذا 
يخلق بيئة غري موائمة لطبيعة العمل احلكومي ال�سليم، كما يخلق بيئة خ�سبة لحتمالت الف�ساد والتجاوز للقوانني والأنظمة الر�سمية، مما يلحق ال�سرر 
مبختلف اأ�سحاب امل�سالح يف قطاع املحروقات، بل يلحق ال�سرر باملجتمع بكامله، ل�سيما واأن قطاع املحروقات يرتبط باحلياة الأ�سا�سية للنا�ص، �سواء من 
حيث التزام احلكومة ببذل اجلهود بتوفري الكميات الالزمة، واأخذ الإجراءات املنا�سبة لتخفيف وطاأة الأزمات الناجمة عن احل�سار، اأو من حيث ت�سعري 

اأنواع املحروقات املختلفة و�سفافية اآلية الت�سعري وتوقيتها ومدى اإلزام اجلهات ذات العالقة بها.

اآليات التعامل مع ال�شكاوى املقدمة من املواطنني اأو اأ�شحاب املحطات
لقد نظم القانون الفل�سطيني م�ساألة �سكاوى اجلمهور اأو املوؤ�س�سات بالقرار ال�سادر عن جمل�ص الوزراء رقم )60( ل�سنة 2005 ب�ساأن )تنظيم 
عمل دائرة ال�سكاوى يف رئا�سة جمل�ص الوزراء ووحدات ال�سكاوى يف الوزارات49(، حيث ن�ست املادة )6( منه على: )ت�سكل يف كل وزارة وحدة 
اإدارتها مدير من ذوي اخلربة  يتوىل  للوزير،  مبا�سرة  تابعة  وتكون  لها،  تابعة  موؤ�س�سة  واأية  الوزارة  باأداء  املتعلقة  ال�سكاوى  با�ستقبال  خمت�سة 
والخت�سا�ص حا�سل كحد اأدين على ال�سهادة اجلامعية الأوىل ويف�سل من يحمل �سهادة احلقوق، وي�ساعده عدد كاف من املوظفني(. كما حددت 
املادة )8( من النظام اآلية تقدمي ال�سكوى حيث ن�ست على )يتم تلقي ال�سكاوى على النحو الآتي: 1- احل�سور ال�سخ�سي للم�ستكي اأو من ينوب 
عنه، الهاتف، الفاك�ص، �سندوق الربيد، الربيد اللكرتوين، �سندوق ال�سكاوى. 2- يرفق بال�سكوى الوثائق وامل�ستندات املوؤيدة لها يف حال وجودها. 
3- عند تقدمي ال�سكوى للدائرة اأو الوحدة يبلغ امل�ستكي اأو من ينوب عنه بقبول ال�سكوى اأو رف�سها خالل اأ�سبوع من تاريخ تقدميها كحد اأق�سى. 
4- يف حال قبول ال�سكوى يعطى امل�ستكي بطاقة مراجعة تت�سمن البيانات التالية: اأ- ا�سم امل�ستكي وعنوانه، ب- مو�سوع ال�سكوى ورقمها، ج- 

اليوم والتاريخ الذي �سيتم فيه املراجعة(.

وبالتايل من حيث الأ�سا�ص القانوين والنظري فان اأية �سكاوى خا�سة بعمل الهيئة العامة للبرتول الأ�سل اأن توجه اإىل وحدة ال�سكاوى يف وزارة 
املالية، على اعتبار اأن الهيئة العامة للبرتول تعترب اأحد الإدارات العامة يف وزارة املالية. وبالنظر اإىل الواقع املمار�ص، جند اأن متابعة �سكاوى 
اجلمهور مدرجة �سمن اخت�سا�ص وحدة العالقات العامة والإعالم بوزارة املالية �سواء يف غزة اأو يف رام اهلل50، ول يوجد وحدة م�ستقلة لل�سكاوى 
نافذة  هناك  فان  بغزة  املالية  وزارة  موقع  على  للمن�سور  ووفقًا  ذلك  من  وبالرغم  اأعاله.  املذكور  النظام  ن�سو�ص  بح�سب  مبا�سرة  الوزير  تتبع 
)ال�سكاوى والقرتاحات( ومن �سمنها نافذة فرعية )اأنت ت�ساأل ووزير املالية يجيب(، حيث بالإمكان اإر�سال ال�سكوى اأو اأية مقرتحات اإلكرتونيًا 
من خالل موقع الوزارة. ولكن يبقى الت�ساوؤل املطروح هنا حول مدى فعالية واهتمام وزارة املالية فعاًل مبا يتم اإر�ساله من �سكاوى اأو اقرتاحات، 

والرد عليها.

 ورغم ذلك فان الهيئة العامة للبرتول بغزة ت�ستقبل وت�ستمع لأية �سكاوى خا�سة باملحروقات، �سواء كانت هذه ال�سكاوى من اأ�سحاب املحطات اأو من 
اجلمهور، حيث يتم معاجلة ال�سكاوى اخلا�سة باأ�سحاب املحطات عادًة من خالل التفاهم والتفاو�ص بني الهيئة وجمعية اأ�سحاب حمطات الوقود.  
اأما فيما يتعلق ب�سكاوى اجلمهور، خا�سًة يف اأوقات الأزمات التي يعاين منها اجلمهور نق�ص يف املحروقات خا�سًة الغاز املنزيل، فيتم فح�سها 
اأ�سحاب  با�ستغالل بع�ص  ال�سكوى  تعلقت  اإذا  التموين فيما  اإىل مباحث  ال�سكوى  اإحالة  اأو  الهيئة،  والتعامل معها، �سواء بحلها مبا�سرة من قبل 
املحطات اأو املوزعني للجمهور من خالل رفع  اأ�سعار املحروقات خالفًا لالأ�سعار الر�سمية لأنواع الوقود املختلفة املعلنة للجمهور، اأو تقا�سي ر�سوم 
خدمات تعبئة وتو�سيل اأ�سطوانات الغاز املنزيل، حيث تتوىل املباحث متابعة املوزع اأو �ساحب املحطة امل�ستكى عليه، والتحقق من خمالفته لالأ�سعار 

والتعليمات ال�سادرة عن الهيئة بهذا اخل�سو�ص51.

49  �سدر بتاريخ 2005/5/3، واملن�سور في العدد 61 من الوقائع الفل�سطينية بتاريخ مار�ص 2006
50  وفقًا لخت�سا�سات الوحدة املذكورة على موقع وزارة املالية بغزة على الرابط التايل: 

http://www.mof.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=11&limitstart=2
بينما تظهر متابعة ال�سكاوى �سمن اخت�سا�ص وحدة العالقات العامة والعالم يف الهيكل التنظيمي لوزارة املالية يف رام اهلل والتي تتبع وكيل الوزارة ولي�ص الوزير، وفقًا ملا هو من�سور على موقع الوزارة على الرابط التايل:

http://www.portal.pmof.ps/index.php?pagess=about_4
51  وفقًا لإفادة امل�سوؤولني بالهيئة العامة للبرتول بغزة.

30



بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في أداء الهيئة العامة للبترول )غزة(تقرير          

النتائج

من خالل ال�ستعرا�ص ال�سابق ملحاور التقرير التي ركزت على واقع عمل الهيئة العامة للبرتول بغزة، ومدى توافر اأ�س�ص ومبادئ ومعايري ال�سفافية 
والنزاهة وامل�ساءلة يف اأداء الهيئة ن�ستنتج ما يلي:

عدم وجود اإطار قانوين ينظم الهيئة العامة للبرتول ويحدد اخت�سا�سها واإجراءات عملها، ويعك�ص خ�سو�سيتها، الأمر الذي اأدى اإىل �سعف . 1
امل�ساءلة لها من الأجهزة الرقابية املخت�سة. بالإ�سافة اإىل عدم و�سوح احلكومة يف رغبتها يف ا�ستقاللية الهيئة واإدارتها باأ�سلوب الإدارة 
العامة الالمركزية، اأم اإدارتها باأ�سلوب الإدارة املركزية واإلغاء ال�سخ�سية العتبارية لها، ويت�سح ذلك جليًا يف الت�سارب يف ا�ستعمال امل�سمى 

الر�سمي تارًة الهيئة العامة وتارًة اأخرى الإدارة العامة، وهناك فرق اأ�سا�سي بني كالهما من حيث اإدارة املنظمات احلكومية.

انعك�ص على . 2 الذي  الأمر  بغزة،  للبرتول  العامة  الهيئة  املحروقات وعمل  وا�سح على خمتلف جوانب قطاع  ب�سكل  الفل�سطيني  النق�سام  اثر 
املمار�سات الإدارية واملالية والفنية والقانونية للهيئة بغزة، وت�ساربها يف بع�ص الأحيان مع املمار�سات املعتمدة يف الهيئة برام اهلل، وقد تبني 
اأن النق�سام كان ال�سبب الرئي�سي يف جتاوز بع�ص القوانني والأ�س�ص املتعارف عليها يف عمل الهيئة بغزة ل�سيما يف املجال املايل، وال�سرف 
من اإيرادات الهيئة خالفًا للقوانني ذات العالقة، كما انعك�ص النق�سام �سلبًا على احلقوق الوظيفية للعاملني بالهيئة وت�سرر بع�سهم، يف موؤ�سر 

على عدم وجود نزاهة وم�ساءلة حقيقية يف ال�سلوك الإداري للهيئة.

اأ�سفر النق�سام عن اآثار �سلبية على قطاع املحروقات باعتباره اأحد اأهم القطاعات القت�سادية والتموينية احل�سا�سة يف املجتمع، حيث اأدى . 3
هذا النق�سام اإىل عدم ا�ستقرار املحروقات يف ال�سوق، وعدم كفاية الكميات التي يتم �سخها من اجلانب الإ�سرائيلي، وكذلك ال�سطراب 
وعدم ال�ستمرارية يف �سخ الكميات التي يحتاجها قطاع غزة من الوقود. من جانب اآخر اأدى النق�سام اإىل ازدواجية التعامل من قبل الهيئة 
يف رام اهلل فيما يتعلق باإلزام ال�سركات بالدفع النقدي امل�سبق للكميات التي يتم طلبها، مما اأدى اإىل ت�سرر اأ�سحاب امل�سالح )�سركات 

البرتول( وكذلك معاناة اجلمهور من نق�ص الكميات.

تعدد الأنظمة واللوائح املنظمة لإجراءات ترخي�ص حمطات الوقود بغزة، وت�ساربها، وعدم ن�سر بع�سها وفقًا لالأ�سول القانونية املتعارف . 4
اآخر عدم التزام اجلهات امل�سوؤولة عن  اإجراءات واآليات عمل الهيئة من جانب. ومن جانٍب  عليها، الأمر الذي يعك�ص �سعف ال�سفافية يف 
للتنظيم بوزارة احلكم املحلي والبلديات واملوؤ�س�سات الأخرى( بالأنظمة ال�سادرة عن جمل�ص  الوقود )اللجنة املركزية  ترخي�ص حمطات 
الوزراء بغزة، يف موؤ�سر وا�سح لغياب املتابعة والإلزام وامل�ساءلة لتلك اجلهات على عدم التزامها مبا ي�سدر من اأنظمة وقوانني. الأمر الذي 

اأدى اإىل اإ�سعاف الهيئة بغزة وعدم قدرتها على ممار�سة ال�سالحيات التي منحت لها ل�سيما يف جمال ترخي�ص ومتابعة حمطات الوقود.

املمار�سات الحتكارية التي منحت للهيئة كانت �سببًا رئي�سيًا لن�سوء بيئة غري �سفافة وغري نزيهة، الأمر الذي اأدى اإىل حدوث حالت ف�ساد . 5
يف ال�سنوات الأوىل لتاأ�سي�ص الهيئة، والتك�سب غري امل�سروع، وفقًا ملا هو مثبت يف العديد من التقارير التي ن�سرت بهذا ال�ساأن. كما اأن هذه 

املمار�سات كانت حمل انتقاد هام من قبل اأ�سحاب امل�سالح خا�سًة اأ�سحاب �سركات وحمطات البرتول.

غياب ال�سفافية وامل�ساءلة يف التفاقيات التي وقعتها الهيئة العامة للبرتول مع ال�سركات الإ�سرائيلية منذ تاأ�سي�سها وحتى الآن، وعدم اللتزام . 6
بالقوانني والأنظمة التي تنظمها، خا�سًة ما يتعلق ب�سرط العطاءات املركزية من جانب. ومن جانٍب اآخر مدى حتقيق هذه التفاقيات مل�سلحة 
املجتمع، وحماية القطاع اخلا�ص )اأ�سحاب �سركات البرتول(، وتعزيز قدرته على النهو�ص بقطاع املحروقات باعتباره من القطاعات الهامة 

�سواء من الناحية القت�سادية اأو املالية اأو الجتماعية اأو الأمنية.

ات�سمت �سيا�سات تنظيم وتوزيع املحروقات خا�سًة امل�سرية بحالة من عدم الو�سوح والتذبذب خالل الفرتة ال�سابقة، مع الإ�سارة اإىل حت�سن . 7
وعدالة هذه ال�سيا�سات يف الفرتة الأخرية. اأما فيما يتعلق باملحروقات الإ�سرائيلية فكل ما يتعلق بها يخ�سع للتحكم الكامل من قبل الهيئة 
برام اهلل، والتي اتهمت من قبل جمعية اأ�سحاب حمطات الوقود بالتق�سري يف بذل اجلهود الالزمة لإن�ساء البنية التحتية على كرم ابو �سامل، 
والعمل على و�سع اآلية رقابة حمكمة على اجلانب ال�سرائيلي من اأجل عدم حدوث عجز يف الكميات التي ت�ستلمها املحطات والتي اأحلقت بهم 

خ�سائر كبرية خالل الفرتة ال�سابقة وحتى الآن.
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ق�سية العجز يف الكميات التي ت�ستلمها حمطات البرتول من معرب كرم اأبو �سامل يثري احتمالية الف�ساد وال�سرقة، بدرجة اأ�سا�سية يف اجلانب . 8
يف  املثبتة  الر�سمية  الكميات  مع  توافقها  ومدى  البرتول،  كميات  �سخ  لعمليات  اليومية  واملتابعة  الرقابة  لغياب  نتيجًة  للمعرب،  الإ�سرائيلي 
الفواتري املر�سلة من ال�سركة الإ�سرائيلية املوردة. كما اأنه يثري ال�سبابية وعدم الو�سوح يف اأ�سباب تف�سري حدوث هذا العجز. بالإ�سافة اإىل 
غياب النزاهة يف حتميل العجز ل�سركات البرتول رغمًا عنها ودون موافقتها، مبا يخالف اأ�س�ص العمل التجاري التي تعمل الهيئة وفقًا لها، اإذ 
كيف يتم حتميل �سركات البرتول لكميات مل ي�ستلموها حقيقًة. كما اأن هذا الإجراء يعك�ص ازدواجية التعامل من قبل الهيئة برام اهلل مرة 
اأخرى، اإذ اأنه ل يحدث عجوزات يف الكميات التي ت�ستلمها �سركات البرتول يف ال�سفة الغربية، حيث اأن هذه ال�سركات تدفع ثمن الكميات 

التي ت�ستلمها فعاًل، وهذا ي�سري مرة اأخرى اإىل عدم النزاهة يف التعامل.

عدم ال�سفافية يف اآلية حتديد اأ�سعار املحروقات امل�سرية والر�سوم اجلمركية اخلا�سة بها، وعدم حتديد توقيت اأو معايري خا�سة بها بخالف . 9
احلال فيما يتعلق باملحروقات الإ�سرائيلية. وقد كانت هذه الق�سية اأبرز امل�سكالت بني جمعية اأ�سحاب حمطات الوقود والهيئة بغزة، نتيجًة 

لتعر�ص اأ�سحاب املحطات خل�سائر ب�سبب فجائية قرارات الت�سعري، وتذبذبها الكبري يف اأوقات زمنية متقاربة.

عدم وجود موقع الكرتوين للهيئة العامة للبرتول، وعدم اإ�سدار اأية تقارير دورية من�سورة عن اأعمالها واإجراءاتها و�سيا�ساتها يف العمل �سواء . 10
يف غزة اأو رام اهلل، وهذا خمالف ملعايري ال�سفافية وامل�ساءلة.

غياب تام للم�ساءلة من قبل الأجهزة الرقابية الر�سمية خا�سًة ديوان الرقابة املالية والإدارية بغزة، و�سعف متابعة املجل�ص الت�سريعي لعمل . 11
الر�سمية من جانب، وعدم  بامل�ساءلة  للبرتول  العامة  والهيئة  املالية  بوزارة  التنفيذية ممثلًة  ال�سلطة  اهتمام  اإىل عدم  ي�سري  الهيئة، وهذا 
اهتمام الأجهزة الرقابية نف�سها يف متابعة اأداء الهيئة العامة للبرتول من جانًب اآخر، رغم اأن هيئة البرتول كانت تعترب اأهم م�سدر اإيرادات 

للحكومة بغزة يف فرتة من الفرتات.

�سعف نظم الرقابة الداخلية بالهيئة يف غزة، اإذ ل يوجد بها ق�سم خا�ص للتدقيق على اأعمالها، كغريها من الإدارات العامة يف وزارة املالية . 12
مثل �سريبة الدخل واجلمارك. وكذلك غياب و�سعف الأنظمة واللوائح املنظمة خل�سو�سية عمل الهيئة، ومنها عدم وجود �سيا�سات وا�سحة 

و�سريحة ملنع ت�سارب امل�سالح بالهيئة، مبا ي�سمن حتقيق ال�سفافية والنزاهة يف التعامل بني جميع اأ�سحاب امل�سالح )�سركات البرتول(.

عدم اللتزام بالأنظمة والقرارات املحددة لآلية تلقي ال�سكاوى من اجلمهور اأو اأ�سحاب املحطات، وهذا موؤ�سر اآخر على �سعف بيئة امل�ساءلة . 13
يف عمل الهيئة، ورغم ذلك فقد لوحظ يف الفرتة الأخرية متابعة جادة ل�سكاوى اجلمهور، ل�سيما فيما يتعلق باآلية توزيع الغاز املنزيل يف ظل 

الأزمة اخلانقة فيه، والتعاون مع مباحث التموين يف هذا املجال، يف اإ�سارة اإىل جدية الهيئة يف التعامل مع هذه ال�سكاوى.

اختالف الآراء ووجهات النظر بني اجلهات ذات العالقة من حيث كيفية اإدارة قطاع املحروقات، فاملجل�ص الت�سريعي يرغب يف وجود هيئة . 14
م�ستقلة تتمتع ب�سخ�سية اعتبارية لإدارة هذا القطاع، بينما يرى ديوان الرقابة املالية والإدارية اإدارة هذا القطاع وفق اأ�سلوب الإدارة املركزية 
ويوؤيد ا�ستمرار و�سع هيئة البرتول كاإدارة عامة تتبع وزارة املالية، بينما ترى جمعية اأ�سحاب حمطات الوقود اأن اإدارة قطاع املحروقات ينبغي 

اأن تكون من خالل �سركة م�ساهمة عامة للحكومة فيها حق الإ�سراف والرقابة، وترك احلرية واملناف�سة بني ال�سركات يف هذا املجال.

لوحظ اأن عالقة الهيئة العامة للبرتول باجلهات الأخرى ل تت�سم بالو�سوح وال�سفافية، ل�سيما مع جمعية اأ�سحاب �سركات البرتول والغاز، . 15
اأية  اأهمية وجود الهيئة يف  اأن عالقة الهيئة باللجنة املركزية للتنظيم عالقة �سكلية رغم  التي كثريًا ما تدخل يف خالفات مع الهيئة، كما 

قرارات تتخذ يف جمال تخطيط واإن�ساء م�سروعات البرتول.

لوحظ غياب اللوائح التنظيمية لعمل واإجراءات الهيئة، وبالتايل عدم حتديد العقوبات وامل�سوؤوليات على من يخالف هذه اللوائح، اإذ لوحظ . 16
اأن الهيئة تقوم باإلزام املخالفني لتعليماتها بالتوقيع على تعهد يت�سمن غرامات مالية يف حالة تكرار املخالفة، دون اأن يكون هناك لوائح تنظم 

هذه الإجراءات والعقوبات، و�سمان ات�ساقها وتوافقها مع القوانني الأخرى.
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بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في أداء الهيئة العامة للبترول )غزة(تقرير          

التوصيات

اإىل النقد اليجابي وت�سويب الواقع وم�ساعدة متخذي القرار  اإطار الهدف الأ�سا�سي لهذا التقرير كونه ي�سعى  بناًء على النتائج ال�سابقة، ويف 
من اأجل خلق بيئة �سليمة لل�سفافية والنزاهة يف العمل احلكومي العام، و�سمان وجود م�ساءلة حقيقية يف اإدارة قطاع اقت�سادي هام مثل قطاع 
التالية بني يدي متخذي القرار واملهتمني ذوي  التو�سيات  املحروقات الذي يعترب امل�سدر الأ�سا�سي لكافة م�سادر الطاقة يف قطاع غزة، ن�سع 

العالقة بهذا القطاع الهام.

اإنهاء النق�سام الفل�سطيني باعتباره ال�سبب الرئي�سي يف العديد من التجاوزات الإدارية واملالية القانونية، والعمل على حتييد الهيئة العامة . 1
للبرتول واإبعادها عن التجاذبات ال�سيا�سية باعتبارها هيئة مهنية تخدم املجتمع بكافة فئاته، ل�سيما يف �سوء ح�سا�سية املحروقات وحاجة 
لأدائها ومدى  والقانونية  املو�سوعية  امل�ساءلة  الهيئة، وحتت طائلة  ونزيهة يف عمل  �سفافة  بيئة  ي�سمن حتقيق  لها. ومبا  ال�سديدة  املجتمع 

التزامها بتحقيق م�سلحة املجتمع.

على احلكومة اتخاذ قرار جذري ووا�سح ب�ساأن حتديد اآلية اإدارة قطاع املحروقات اإما باأ�سلوب الإدارة املركزية من خالل اأحد الوزارات كما . 2
هو الآن، اأو من خالل الإدارة الالمركزية من خالل هيئة عامة م�ستقلة للبرتول، وذلك بالت�ساور واملناق�سة مع خمتلف اجلهات ذات العالقة 

واأهمها اأ�سحاب حمطات الوقود والغاز، واملجل�ص الت�سريعي، وموؤ�س�سات املجتمع املدين، وديوان الرقابة املالية والإدارية، ووزارة القت�ساد.

من املمكن وب�سهولة ال�ستفادة من اجلهود ال�سابقة يف جمال حت�سني اإدارة قطاع املحروقات وعمل الهيئة، وال�ستفادة من قانون الهيئة العامة . 3
للبرتول، ل�سيما واأنه مقر بالقراءة الثانية من املجل�ص الت�سريعي، على اأن يعاد النظر يف القانون من جديد ل�سيما املادة )7(، اخلا�سة 
بت�سكيل جمل�ص اإدارة الهيئة، والعمل على وجود ممثلني عن القطاع اخلا�ص )�سركات البرتول اأو جمعية اأ�سحاب حمطات الوقود(، مع الأخذ 
بعني العتبار اأن يكون ممثل عن حمطات البنزين وال�سولر، وممثل عن حمطات الغاز بهذا ال�ساأن. وكذلك اإدراج ن�سو�ص قانونية تنظم 
الوقود  البلد مل�سروعات  الريادي يف تخطيط قطاع املحروقات، وحاجة  الهيئة يف جمال الرتخي�ص، وجتديد الرخ�ص، ودورها  �سالحيات 

والغاز، وغريها من اجلوانب الهامة يف قطاع املحروقات.

العمل على ح�سر كافة القوانني والت�سريعات ذات العالقة بقطاع املحروقات، واإعادة النظر فيها، بال�ستعانة بخرباء اقت�ساديني وقانونيني، . 4
وممثلني عن اأ�سحاب حمطات الوقود، والوزارات واملوؤ�س�سات ذات العالقة، مبا يوؤدي اإىل و�سع اإطار ت�سريعي وتنظيمي متكامل و�سامل لعمل 

قطاع املحروقات واإدارته و�سبل الرقابة عليه. 

و�سع الأنظمة والإجراءات واللوائح التي ت�سمن وجود اأنظمة رقابية داخلية وخارجية يف عمل الهيئة العامة للبرتول، واإلزام خمتلف اجلهات . 5
بتنفيذها. وكذلك اللتزام بن�سرها يف اجلريدة الر�سمية )الوقائع الفل�سطينية( ح�سب الأ�سول املتعارف عليها.

اإعادة النظر يف الهيكل التنظيمي للهيئة، والعمل على اإيجاد ق�سم خا�ص بالتدقيق الداخلي، وكذلك ايجاد ق�سم خا�ص بالدرا�سات والبحوث . 6
على اأن يعمل فيه خرباء، ل�سمان تخطيط واإدارة قطاع املحروقات على اأ�س�ص علمية ومهنية.

اآلية وا�سحة و�سفافة ونزيهة . 7 اإعادة النظر يف الآلية التي تتبعها الهيئة العامة للبرتول الآن ب�ساأن حتديد هام�ص الربح للمحطات، واإعداد 
ومعلنة، تاأخذ بعني العتبار خماطر ال�سوق، وارتفاع تكلفة م�ساريع حمطات الوقود، والتكاليف الت�سغيلية، وغريها من العوامل التي ت�سمن 
عدالة الهام�ص لأ�سحاب امل�سالح، على اأن يكون ذلك كله بعد و�سع م�سلحة اجلمهور واملواطن على راأ�ص هذه العتبارات، ومراعاة الظروف 

القت�سادية يف املجتمع، مبا يحقق العدالة للجميع.

اإعادة النظر يف �سروط واآلية ترخي�ص حمطات الوقود والغاز املطبقة حاليًا، والعمل على و�سع اآلية جديدة تاأخذ بعني العتبار حاجة املناطق . 8
واملدن مل�سروعات الوقود والغاز من حيث الكثافة ال�سكانية، واملن�ساآت ال�سناعية، وعدد ال�سيارات، وغريها من املعايري، على اأن يكون من بني 
ال�سروط وجود درا�سة جدوى حقيقية وواقعية مل�سروع حمطة الوقود اأو الغاز. واأن تخ�سع عملية ترخي�ص املحطات وجتديد الرخ�ص لإ�سراف 
واخت�سا�ص الهيئة العامة للبرتول، وبالتن�سيق مع خمتلف اجلهات الأخرى كالبلديات والدفاع املدين و�سلطة البيئة واحلكم املحلي وغريها، 

وميكن ال�ستفادة يف هذا املجال من نظام الرتخي�ص ال�سادر عن احلكومة يف رام اهلل يف العام 2008.
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اإعالن ون�سر كافة الأنظمة وال�سيا�سات والإجراءات والقرارات التي تتخذها الهيئة، وذلك من خالل موقع الكرتوين خا�ص بها، وعرب خمتلف . 9
الو�سائل الأخرى يف هذا ال�ساأن، مبا ي�سمن بيئة �سليمة لل�سفافية. ل�سيما يف جمال ت�سعري املحروقات والر�سوم اجلمركية اخلا�سة بها، واآليات 

وتوقيت تعديلها ون�سرها للجمهور واأ�سحاب املحطات.

وجوب التزام الهيئة فيما يتعلق باإيراداتها ونفقاتها بالقوانني ذات العالقة خا�سًة قانون املوازنة، والنظام املايل ملوؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية، . 10
وعدم ال�سرف املبا�سر من اإيرادات الهيئة.

على الهيئة و�سع تعليمات واإجراءات عملية ملنع ت�سارب امل�سالح يف عمل الهيئة العامة للبرتول، و�سد الثغرات التي تعاين منها الن�سو�ص . 11
القانونية التي وردت بهذا ال�ساأن يف قانون اخلدمة املدنية، واإعالم العاملني بالهيئة بهذه التعليمات والإجراءات، والبدء بتطبيقها فورًا.

اإعداد لوائح حتدد الآليات وال�سيا�سات والإجراءات التي تطبقها الهيئة خا�سة يف اأوقات الأزمات، والن�ص �سراحًة على عقوبات تفر�ص على . 12
من يخالف هذه اللوائح، على اأن يكون ذلك متوافقًا مع اأحكام قانون العقوبات، وميكن يف هذا ال�ساأن ال�ستفادة من ديوان الفتوى والت�سريع، 
ومن ثم العمل على اعتماد هذه اللوائح من اجلهات ذات العالقة خا�سًة جمل�ص الوزراء ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية، واإعالم اجلمهور بها.

العمل على ن�سر كافة التفاقيات التي اأبرمت بني الهيئة وال�سركات الإ�سرائيلية والعمل على مراجعتها والتحقق من مدى اللتزام بالقوانني . 13
ذات العالقة، و�سمان النزاهة وال�سفافية فيها، والعمل على حما�سبة امل�سوؤولني عن اأي تق�سري ورد يف هذا اجلانب. كما ينبغي العمل على 
املحروقات، مبا ي�سمن  اتفاقيات تربم يف قطاع  اأية  الوقود( يف  اأ�سحاب حمطات  امل�سالح )جمعية  لأ�سحاب  الدائمة  وامل�ساركة  الت�ساور 

حتقيق الر�سا والعدالة والتفاهم بني خمتلف اجلهات.

مراقبة . 14 وجود  و�سرورة  �سامل،  ابو  كرم  معرب  عرب  املحروقات  ل�سخ  الالزمة  التحتية  البنية  باإن�ساء  اإ�سرائيل  اإلزام  اأجل  من  اجلهود  بذل 
فل�سطينية يومية على املعرب مبا ي�سمن حقوق اأ�سحاب امل�سالح )�سركات البرتول( وعدم حدوث العجز يف الكميات امل�ستلمة، وهذا الدور يقع 

على عاتق الهيئة برام اهلل، وفقًا ملطالبة جمعية اأ�سحاب حمطات الوقود.

اإلزام ال�سركات الإ�سرائيلية باحلوافز التي التزمت بها لأ�سحاب حمطات الوقود، مثل �سيانة الآلت واملعدات، والتطوير، وقطع الغيار ..... 15
الخ من احلوافز التي ن�ست عليها التفاقيات، اأو تعوي�ص اأ�سحاب املحطات ببدل نقدي يف حالة عدم التزامها، وهذا يقع على عاتق الهيئة 

العامة للبرتول يف رام اهلل، والدفاع عن م�سالح القطاع اخلا�ص الفل�سطيني يف وجه ال�سركات الإ�سرائيلية.

لكونها . 16 الواجب متابعتها نظرًا  الإدارات  اأهم  اأحد  واعتبارها  للبرتول،  العامة  الهيئة  والإدارية يف م�ساءلة  املالية  الرقابة  ديوان  تفعيل دور 
م�سدرًا رئي�سيًا من م�سادر الإيرادات لل�سلطة الفل�سطينية. وكذلك تفعيل دور املجل�ص الت�سريعي يف امل�ساءلة واملتابعة �سواء لديوان الرقابة 
اأو لوزارة املالية اأو للهيئة العامة للبرتول، وممار�سة �سالحياته الت�سريعية يف اإقرار واإ�سدار القوانني املنظمة لعمل الهيئة، واإلزام احلكومة 

بتنفيذها وتطبيقها.

من . 17 اجلمهور  وحماية  امل�سالح،  اأ�سحاب  حقوق  ل�سمان  الالزمة  ال�سالحيات  منحها  على  والعمل  بالهيئة،  خا�سة  �سكاوى  وحدة  تاأ�سي�ص 
ال�ستغالل وعدم النزاهة يف ممار�سات بع�ص اأ�سحاب �سركات البرتول.

تنفيذ دورات تدريبية للعاملني يف قطاع املحروقات خا�سًة العاملني بالهيئة العامة للبرتول، من اأجل �سرح وتعزيز مفاهيم ال�سفافية والنزاهة . 18
الهيئة  التعاون بني  التوعية الالزمة يف هذا املجال، وميكن هنا  اإذ كثريًا ما تبني عدم و�سوح املق�سود بهذه املفاهيم، وغياب  يف عملهم، 

والئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة )اأمان( يف تنفيذ مثل هذه الدورات.
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