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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزيــل للباح��ث األس��تاذ أش��ـف أب��و موس��ى إلع��داده ه��ذا التقـي��ـ، وللدكت��ور عزم��ي الش��عيبي 
وفـي��ق أم��ان إلش��ـافه ومـاجعت��ه وحتـي��ـه ل��ه.

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 

يف حال��ة االقتب��اس، يـج��ى اإلش��ارة إل��ى املطبوع��ة كالتال��ي: االئت��الف م��ن أج��ل النزاه��ة واملس��اءلة )أم��ان(. 2021. واق��ع النزاه��ة 
والش��فافية واملس��اءلة يف إدارة قط��اع الكهـب��اء غ��زة- فلس��طني.

إّن االئت��الف م��ن أج��ل النزاه��ة واملس��اءلة »أم��ان« ق��د ب��ذل جه��وداً يف التحق��ق م��ن املعلوم��ات ال��واردة يف ه��ذ التقـي��ـ، وال يتحم��ل 
أّي مس��ـولية تتـت��ب عل��ى اس��تخدام املعلوم��ات ألغ��ـاض خ��ارج س��ياق أه��داف التقـي��ـ بع��د نش��ـه.
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واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة

ملّخص تنفيذي

اس��تمـاراً للجه��ود الت��ي يبذله��ا االئت��الف م����ن أج����ل النزاه����ة واملس��اءلة »أم����ان« يف تعزي��ز قي��م النزاه��ة ومب��ادئ الش��فافية 
ونظ��م املس��اءلة الفّعال��ة، واس��تكماالً لل��دور ال��ذي يلعب��ه االئت��الف يف تـس��يخ نزاه��ة احلك��م، أَع��دَّ االئت��الف ه��ذا التقـي��ـ 
به��دف فح��ص مـش��ـات النزاه��ة والش��فافية واملس��اءلة يف إدارة قط��اع الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة، وق��د ش��مل التقـي��ـ أه��م 
املـسس��ات احلكومي��ة والش��ـكات الت��ي تدي��ـ قط��اع الكهـب��اء يف غ��زة كس��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة، وش��ـكة 
توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة، والش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء املالك��ة لش��ـكة تولي��د كهـب��اء غ��زة، واعتم��د الباح��ث املع��ّد 
للتقـي��ـ املنه��ج الوصف��ي حي��ث مت��ت مـاجع��ة وحتلي��ل اإلط��ار التش��ـيعي الناظ��م لعم��ل تل��ك املـسس��ات والش��ـكات، وحتليل 
البيئ��ة املـسس��اتية ومجموع��ة السياس��ات واإلج��ـاءات اخلاص��ة به��ا، ومـاجع��ة األدبي��ات والتقاري��ـ البحثي��ة احمللي��ة ذات 
العالق��ة، وإج��ـاء مقاب��الت ش��خصية ومكامل��ات هاتفي��ة ومـاس��الت إلكتـوني��ة م��ع ع��دد م��ن املس��ـولني واملوظف��ني يف تل��ك 

املـسس��ات، وم��ن ث��م إج��ـاء حتلي��ل نق��دي حملتوي��ات تل��ك املقاب��الت والـس��ائل واملعلوم��ات ال��واردة فيه��ا. 
توّصــل التقريــر إلــى مجموعــة مــن االســتخاصات عــن واقــع النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة قطــاع الكهربــاء يف قطــاع 

غــزة أبرزها: 

افتق��ار املنظوم��ة القانوني��ة والتش��ـيعية يف قط��اع غ��زة إل��ى القوان��ني والتش��ـيعات املعتم��دة واملفّعل��ة الالزم��ة لتنظي��م . 	
قط��اع الكهـب��اء وعم��ل اجله��ات املش��ـفة علي��ه.

فيم��ا يتعل��ق بقي��م النزاه��ة، ف��إّن موظف��ي س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة ل��م يتلق��وا تدريب��ات عل��ى مدّون��ة . 	
قواع��د الس��لوك الوظيف��ي وأخالقي��ات الوظيف��ة العام��ة الص��ادرة ع��ن دي��وان املوظف��ني الع��ام، كم��ا أّن��ه ال تتوف��ـ ل��دى 
س��لطة الطاق��ة أنظم��ة أو أدّل��ة خاص��ة بتض��ارب املصال��ح أو تلق��ي الهداي��ا، بينم��ا يتوف��ـ ل��دى ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء 
محافظ��ات غ��زة مدّون��ة س��لوك خاص��ة به��ا يت��م العم��ل به��ا ومنش��ورة عل��ى املوق��ع اإللكتـون��ي للش��ـكة، كم��ا أّن ش��ـكة 
توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة قام��ت بإع��داد أدّل��ة خاص��ة بتلق��ي الهداي��ا وتض��ارب املصال��ح حديث��اً لكّنه��ا م��ا زال��ت 

قي��د االعتم��اد حت��ى تاريخ��ه.
فيم��ا يتعل��ق مبب��ادئ الش��فافية، فبالـغ��م م��ن وج��ود موق��ع إلكتـون��ي فّع��ال وصفح��ة عل��ى موق��ع فيس��بوك ل��دى س��لطة . 	

الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة يت��م اإلفص��اح م��ن خاللهم��ا ع��ن بع��ض األنش��طة، إاّل أّن��ه ال يت��م اإلفص��اح ع��ن اخلط��ط 
التفصيلي��ة لس��لطة الطاق��ة، كم��ا أّن اإلفص��اح ع��ن املناقص��ات اخلاص��ة بالس��لطة غي��ـ كاٍف، ويعتب��ـ إفص��اح ش��ـكة 
توزي��ع الكهـب��اء ع��ن املعلوم��ات اخلاص��ة به��ا للجمه��ور غي��ـ كاٍف أيض��اً، حي��ث أّن دلي��ل اإلفص��اح ع��ن املعلوم��ات ال��ذي 
مت إع��داده م��ا ي��زال قي��د االعتم��اد، باإلضاف��ة إل��ى أّن الش��ـكة ال تُفص��ح ع��ن املـك��ز املال��ي ونتائ��ج األعم��ال نظ��ـاً 
لع��دم وج��ود قان��ون يلزمه��ا بذل��ك، وأظه��ـ التقـي��ـ أيض��اً أّن الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء تص��در تقاري��ـ س��نوية 
ونص��ف س��نوية ورب��ع س��نوية تش��مل اإلفص��اح ع��ن املـك��ز املال��ي للش��ـكة ونتائ��ج أعماله��ا، باإلضاف��ة إل��ى متطلب��ات 

اإلفص��اح األخ��ـى.
فيم��ا يتعل��ق باملس��اءلة، تق��وم س��لطة الطاق��ة بغ��زة بـف��ع تقاري��ـ أداء دوري��ة للجن��ة متابع��ة العم��ل احلكوم��ي، لك��ّن . 	

االتفاقي��ات الت��ي تعقده��ا س��لطة الطاق��ة بغ��زة ال تُع��ـض عل��ى اللجن��ة االقتصادي��ة يف املجل��س التش��ـيعي »كتل��ة 
التغيي��ـ واإلص��الح«، م��ا يقلّ��ل م��ن ف��ـص اّط��الع املجل��س التش��ـيعي عليه��ا وتقييمه��ا وإعط��اء املش��ورة بخصوصه��ا، 
وأظه��ـ التقـي��ـ أّن الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء م��ا ت��زال خ��ارج نط��اق املس��اءلة واحملاس��بة م��ن قب��ل جمي��ع األط��ـاف 

الفاعل��ة يف الس��احة الفلس��طينية احلكومي��ة منه��ا والسياس��ية ومـسس��ات املجتم��ع املدن��ي.

قــدم التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات لتعزيــز النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة قطــاع الكهربــاء يف قطــاع غــزة، ومــن 
أبــرز تلــك التوصيــات:

قي��ام جمي��ع األط��ـاف السياس��ية يف قط��اع غ��زة والضف��ة الغـبي��ة مبواءم��ة القوان��ني والتش��ـيعات اخلاص��ة بقط��اع . 	
الكهـب��اء، وض��ـورة الوص��ول إل��ى قان��ون حدي��ث وموح��د ونهائ��ي وتوافق��ي لقط��اع الكهـب��اء والطاق��ة يف فلس��طني 

لضم��ان نزاه��ة احلك��م يف ذل��ك القط��اع امله��م.
تدري��ب العامل��ني يف س��لطة الطاق��ة عل��ى مدّون��ة قواع��د الس��لوك الوظيف��ي، وض��ـورة قي��ام س��لطة الطاق��ة بغ��زة بإعداد . 	
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قواع��د الس��لوك الوظيف��ي وأخالقي��ات الوظيف��ة العام��ة الص��ادرة ع��ن دي��وان املوظف��ني الع��ام، كم��ا أّن��ه ال تتوف��ـ ل��دى 
س��لطة الطاق��ة أنظم��ة أو أدّل��ة خاص��ة بتض��ارب املصال��ح أو تلق��ي الهداي��ا، بينم��ا يتوف��ـ ل��دى ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء 
محافظ��ات غ��زة مدّون��ة س��لوك خاص��ة به��ا يت��م العم��ل به��ا ومنش��ورة عل��ى املوق��ع اإللكتـون��ي للش��ـكة، كم��ا أّن ش��ـكة 
توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة قام��ت بإع��داد أدّل��ة خاص��ة بتلق��ي الهداي��ا وتض��ارب املصال��ح حديث��اً لكّنه��ا م��ا زال��ت 

قي��د االعتم��اد حت��ى تاريخ��ه.
فيم��ا يتعل��ق مبب��ادئ الش��فافية، فبالـغ��م م��ن وج��ود موق��ع إلكتـون��ي فّع��ال وصفح��ة عل��ى موق��ع فيس��بوك ل��دى س��لطة . 	

الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة يت��م اإلفص��اح م��ن خاللهم��ا ع��ن بع��ض األنش��طة، إاّل أّن��ه ال يت��م اإلفص��اح ع��ن اخلط��ط 
التفصيلي��ة لس��لطة الطاق��ة، كم��ا أّن اإلفص��اح ع��ن املناقص��ات اخلاص��ة بالس��لطة غي��ـ كاٍف، ويعتب��ـ إفص��اح ش��ـكة 
توزي��ع الكهـب��اء ع��ن املعلوم��ات اخلاص��ة به��ا للجمه��ور غي��ـ كاٍف أيض��اً، حي��ث أّن دلي��ل اإلفص��اح ع��ن املعلوم��ات ال��ذي 
مت إع��داده م��ا ي��زال قي��د االعتم��اد، باإلضاف��ة إل��ى أّن الش��ـكة ال تُفص��ح ع��ن املـك��ز املال��ي ونتائ��ج األعم��ال نظ��ـاً 
لع��دم وج��ود قان��ون يلزمه��ا بذل��ك، وأظه��ـ التقـي��ـ أيض��اً أّن الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء تص��در تقاري��ـ س��نوية 
ونص��ف س��نوية ورب��ع س��نوية تش��مل اإلفص��اح ع��ن املـك��ز املال��ي للش��ـكة ونتائ��ج أعماله��ا، باإلضاف��ة إل��ى متطلب��ات 

اإلفص��اح األخ��ـى.
فيم��ا يتعل��ق باملس��اءلة، تق��وم س��لطة الطاق��ة بغ��زة بـف��ع تقاري��ـ أداء دوري��ة للجن��ة متابع��ة العم��ل احلكوم��ي، لك��ّن . 	

االتفاقي��ات الت��ي تعقده��ا س��لطة الطاق��ة بغ��زة ال تُع��ـض عل��ى اللجن��ة االقتصادي��ة يف املجل��س التش��ـيعي »كتل��ة 
التغيي��ـ واإلص��الح«، م��ا يقلّ��ل م��ن ف��ـص اّط��الع املجل��س التش��ـيعي عليه��ا وتقييمه��ا وإعط��اء املش��ورة بخصوصه��ا، 
وأظه��ـ التقـي��ـ أّن الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء م��ا ت��زال خ��ارج نط��اق املس��اءلة واحملاس��بة م��ن قب��ل جمي��ع األط��ـاف 

الفاعل��ة يف الس��احة الفلس��طينية احلكومي��ة منه��ا والسياس��ية ومـسس��ات املجتم��ع املدن��ي.

قــدم التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات لتعزيــز النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة قطــاع الكهربــاء يف قطــاع غــزة، ومــن 
أبــرز تلــك التوصيــات:

قي��ام جمي��ع األط��ـاف السياس��ية يف قط��اع غ��زة والضف��ة الغـبي��ة مبواءم��ة القوان��ني والتش��ـيعات اخلاص��ة بقط��اع . 	
الكهـب��اء، وض��ـورة الوص��ول إل��ى قان��ون حدي��ث وموح��د ونهائ��ي وتوافق��ي لقط��اع الكهـب��اء والطاق��ة يف فلس��طني 

لضم��ان نزاه��ة احلك��م يف ذل��ك القط��اع امله��م.
تدري��ب العامل��ني يف س��لطة الطاق��ة عل��ى مدّون��ة قواع��د الس��لوك الوظيف��ي، وض��ـورة قي��ام س��لطة الطاق��ة بغ��زة بإعداد . 	
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أنظم��ة وأدّل��ة خاص��ة بتض��ارب املصال��ح وتلق��ي الهداي��ا، وض��ـورة اس��تكمال عملي��ة تدري��ب العامل��ني يف ش��ـكة توزي��ع 
كهـب��اء محافظ��ات غ��زة عل��ى مدّون��ة الس��لوك، وض��ـورة اإلس��ـاع يف اعتم��اد ونش��ـ األدل��ة اخلاص��ة بتلق��ي الهداي��ا 
وتض��ارب املصال��ح الت��ي قام��ت ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة بإعداده��ا، وضـورة إفصاح الش��ـكة الفلس��طينية 

للكهـب��اء عّم��ا إذا كان��ت لديه��ا مدّون��ة س��لوك للعامل��ني، وأنظم��ة أو أدّل��ة لتض��ارب املصال��ح وتلق��ي الهداي��ا.
تطوي��ـ املوق��ع اإللكتـون��ي لس��لطة الطاق��ة بغ��زة بحي��ث يش��مل اإلفص��اح ع��ن الهي��كل التنظيم��ي، ونظ��ام املوظف��ني، . 	

واملوازن��ة الس��نوية، واخلط��ط التش��غيلية واالس��تـاتيجية، وتقاري��ـ األداء، وتفاصي��ل املناقص��ات وع��ـوض األس��عار، 
إضاف��ة إل��ى تطوي��ـ وحتدي��ث صفح��ة الفيس��بوك اخلاص��ة به��ا بحي��ث يت��م اإلفص��اح ال��كايف واملالئ��م ويف الوق��ت 
املناس��ب ع��ن كاف��ة األخب��ار واألنش��طة الت��ي تق��وم به��ا الس��لطة، واإلس��ـاع  باعتم��اد دلي��ل اإلفص��اح ع��ن املعلوم��ات 
ال��ذي قام��ت ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة بإع��داده لتعزي��ز الش��فافية أم��ام اجلمه��ور، وض��ـورة تعدي��ل قان��ون 
الش��ـكات الفلس��طيني ليش��مل وج��وب قي��ام الش��ـكات العام��ة أو الت��ي متل��ك احلكوم��ة حص��ة كبي��ـة فيه��ا وتدي��ـ 
قطاع��ات حيوي��ة كقط��اع الكهـب��اء والطاق��ة باإلفص��اح ع��ن املعلوم��ات اخلاص��ة بالقوائ��م املالي��ة ونتائ��ج األعم��ال 

تعزي��زاً للش��فافية.
ع��ـض كاف��ة االتفاقي��ات الت��ي تعقده��ا س��لطة الطاق��ة بغ��زة عل��ى اللجن��ة االقتصادي��ة يف املجل��س التش��ـيعي »كتل��ة . 	

التغيي��ـ واإلص��الح« لتقييمه��ا به��دف تعزي��ز ف��ـص الـقاب��ة واحملاس��بة واملس��اءلة البـملاني��ة للمس��ـولني ع��ن عقده��ا، 
وض��ـورة العم��ل عل��ى إبق��اء الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء داخ��ل نط��اق املس��اءلة واحملاس��بة م��ن قب��ل جمي��ع األط��ـاف 

الفاعل��ة يف الس��احة الفلس��طينية احلكومي��ة منه��ا والسياس��ية ومـسس��ات املجتم��ع املدن��ي.
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واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة

المقّدمة

يعتب��ـ قط��اع الكهـب��اء م��ن القطاع��ات احليوي��ة يف أّي دول��ة، لك��ن يكتس��ب ه��ذا القط��اع خصوصي��ة بالغ��ة يف قط��اع غ��زة 
نظ��ـاً للظ��ـوف السياس��ية واالقتصادي��ة الت��ي مي��ـ به��ا القط��اع، حي��ث أّث��ـت أزم��ة الكهـب��اء احلالي��ة عل��ى كاف��ة مناح��ي 
احلي��اة يف قط��اع غ��زة. وتتع��دد األس��باب الت��ي فاقم��ت م��ن تده��ور قط��اع الكهـب��اء يف القط��اع فمنه��ا م��ا ه��و ن��اجت ع��ن 
السياس��ة اإلس��ـائيلية االس��تعمارية املقاوم��ة حلق��وق الش��عب الفلس��طيني وغي��ـ املعني��ة باس��تقـاره يف كاف��ة جوان��ب 
احلي��اة، ومنه��ا م��ا ه��و ن��اجت ع��ن حال��ة االنقس��ام السياس��ي ملـسس��ات الس��لطة الفلس��طينية الناج��م ع��ن الص��ـاع احلزب��ي 
ب��ني حـكت��ي فت��ح وحم��اس، ومنه��ا م��ا ه��و متعل��ق بحال��ة التده��ور االقتص��ادي الس��ائدة يف قط��اع غ��زة بفع��ل العوام��ل 
االقتصادي��ة اخلارجي��ة والداخلي��ة الس��لبية، ومنه��ا م��ا ه��و مـتب��ط باملنظوم��ة اإلداري��ة املس��ـولة ع��ن إدارة قط��اع الكهـب��اء، 
لذل��ك ف��إن تواف��ـ خط��ة إص��الح وحوكم��ة بش��كل ع��ام ومنظوم��ات النزاه��ة والش��فافية واملس��اءلة يف إدارة قط��اع الكهـب��اء 
يف غ��زة أصب��ح حاج��ة ملح��ة لالرتق��اء به��ذا القط��اع احلي��وي واحلس��اس، والتغل��ب عل��ى املش��اكل واألزم��ات املتفاقم��ة الت��ي 

تنعك��س س��لباً عل��ى حي��اة املواط��ن.
يتك��ون قط��اع الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة م��ن ش��ـكتنْي رئيس��يتنْي، األول��ى ه��ي ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة الت��ي مت 
تأسيس��ها يف الع��ام 1998 كش��ـكة خصوصي��ة مس��اهمة مح��دودة، وه��ي املس��ـولة ع��ن النش��اطات املتعلق��ة بتوزي��ع التي��ار 
الكهـبائ��ي يف قط��اع غ��زة، ويق��ع مقـه��ا الـئيس��ي مبحافظ��ة غ��زة وتتبع��ه مق��ـات فـعي��ة يف كاف��ة محافظ��ات القط��اع، 
أم��ا الش��ـكة الثاني��ة فه��ي ش��ـكة غ��زة لتولي��د الكهـب��اء الت��ي تأسس��ت يف الع��ام 1999 كش��ـكة مس��اهمة عام��ة مح��دودة 
تابع��ة للش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء، باإلضاف��ة إل��ى س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة الت��ي تنّظ��م وتش��ـف عل��ى 

السياس��ات اخلاص��ة بقط��اع الكهـب��اء.
تفتق��ـ دول��ة فلس��طني إل��ى مص��ادر اإلنت��اج احمللي��ة للطاق��ة الكهـبائي��ة لس��د احتياج��ات الس��وق باس��تثناء محط��ة تولي��د 
كهـب��اء غ��زة ومص��ادر الطاق��ة املتج��ددة، وتعتم��د فلس��طني بش��كل ع��ام عل��ى اس��تيـاد الطاق��ة الكهـبائي��ة م��ن اجلان��ب 
اإلس��ـائيلي وج��زء بس��يط م��ن مص��ـ واألردن، باإلضاف��ة إل��ى م��ا يت��م إنتاج��ه م��ن محط��ة تولي��د الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة 
ال��ذي يش��كل م��ا نس��بته 38 % م��ن الطاق��ة الكهـبائي��ة املس��تهلكة يف قط��اع غ��زة و10 % م��ن إجمال��ي الطاق��ة املس��تهلكة 

عل��ى مس��توى الوط��ن1.
 نظ��ـاً لألوض��اع السياس��ية واالقتصادي��ة احمللي��ة يعان��ي قط��اع غ��زة م��ن نق��ص ح��اد يف الطاق��ة الكهـبائي��ة حي��ث إّن الق��درة 
املتوف��ـة حالي��اً م��ن املص��ادر الثالث��ة )اجلان��ب اإلس��ـائيلي، وش��ـكة تولي��د كهـب��اء غ��زة، واجلان��ب املص��ـي( تص��ل يف حده��ا 
األقص��ى إل��ى 220 ميغ��ا واط تش��كل 45 % فق��ط م��ن احتي��اج القط��اع م��ن الكهـب��اء، م��ع العل��م أّن اخل��ط املص��ـي معّط��ل 
من��ذ فبـاي��ـ م��ن ع��ام 20182. وتُق��ّدر الق��درة اإلنتاجي��ة القص��وى حملط��ة تولي��د غ��زة ب��� 120 إل��ى 125 ميغ��ا واط بينم��ا تنت��ج 
احملط��ة حالي��اً 85 ميغ��ا واط، ويت��م اس��تيـاد الطاق��ة الكهـبائي��ة م��ن 10 خط��وط م��ن اجلان��ب اإلس��ـائيلي بإجمال��ي ق��دره 
120 ميغ��ا واط3 وبواق��ع 10 ميغ��ا واط للخ��ط الواح��د، حي��ث يت��م م��ن خالل��ه توري��د الطاق��ة إل��ى قط��اع غ��زة م��ن خ��الل 
عش��ـ نق��اط رب��ط عل��ى جه��دKV22، وتتول��ى ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة مهم��ة إيصاله��ا إل��ى املس��تهلك النهائ��ي.

ب��دأ قط��اع غ��زة يش��هد أزم��ة خانق��ة يف الطاق��ة الكهـبائي��ة من��ذ الع��ام 2006 عندم��ا قص��ف االحت��الل اإلس��ـائيلي 6 
مح��والت حملط��ة تولي��د الكهـب��اء الوحي��دة يف القط��اع، ومن��ذ ذل��ك احل��ني يعان��ي قط��اع غ��زة م��ن العج��ز املس��تمـ واملتزاي��د 
يف كمي��ة التي��ار الكهـبائ��ي، م��ا دف��ع الس��كان بداي��ة إل��ى اس��تخدام الش��موع واملول��دات الصغي��ـة وتكب��دوا خس��ائـ بش��ـية 
ومادي��ة بس��ببها، وس��اهم النق��ص الش��ديد يف إم��دادات الكهـب��اء يف تـاج��ع مس��تويات املعيش��ة، حي��ث أعلن��ت س��لطة الطاقة 
وامل��وارد الطبيعي��ة الفلس��طينية بغ��زة أكث��ـ م��ن م��ـة ع��ن توق��ف تولي��د الكهـب��اء يف محط��ة تولي��د كهـب��اء غ��زة ج��ـاء نف��اد 

الوق��ود4.

وق��د زاد االنقس��ام الفلس��طيني الداخل��ي م��ن اس��تفحال األزم��ة حي��ث فـض��ت أزم��ة الكهـب��اء نفس��ها عل��ى كل مناح��ي 
احلي��اة وأصبح��ت عبئ��اً ثقي��اًل عل��ى املواط��ن الغ��زي، ومن��ذ ذل��ك احل��ني ش��هدت الس��احة السياس��ية واملجتمعي��ة بع��ض 
اجله��ود واملب��ادرات ملعاجل��ة األزم��ة واحل��د م��ن آثاره��ا، إاّل أّن الواق��ع يش��يـ إل��ى اس��تمـار األزم��ة وغي��اب األف��ق ألّي��ة حل��ول 

قـيب��ة.
1  تقرير إحصايئ بعنوان الطاقة الكهربائية يف فلسطني 2016–2019، موقع سلطة الطاقة رام الله. 

2  تقرير إحصايئ بعنوان الطاقة الكهربائية يف فلسطني 2016–2019، موقع سلطة الطاقة رام الله.

3  مكاملة هاتفية مع محمود أبو حية، مدير وحدة التخطيط والتطوير يف رشكة توزيع محافظات غزة، 2021/9/5.

4  ورقة حقائق، أزمة الكهرباء يف قطاع غزة، مركز امليزان لحقوق اإلنسان، 2017.
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المقّدمة

يعتب��ـ قط��اع الكهـب��اء م��ن القطاع��ات احليوي��ة يف أّي دول��ة، لك��ن يكتس��ب ه��ذا القط��اع خصوصي��ة بالغ��ة يف قط��اع غ��زة 
نظ��ـاً للظ��ـوف السياس��ية واالقتصادي��ة الت��ي مي��ـ به��ا القط��اع، حي��ث أّث��ـت أزم��ة الكهـب��اء احلالي��ة عل��ى كاف��ة مناح��ي 
احلي��اة يف قط��اع غ��زة. وتتع��دد األس��باب الت��ي فاقم��ت م��ن تده��ور قط��اع الكهـب��اء يف القط��اع فمنه��ا م��ا ه��و ن��اجت ع��ن 
السياس��ة اإلس��ـائيلية االس��تعمارية املقاوم��ة حلق��وق الش��عب الفلس��طيني وغي��ـ املعني��ة باس��تقـاره يف كاف��ة جوان��ب 
احلي��اة، ومنه��ا م��ا ه��و ن��اجت ع��ن حال��ة االنقس��ام السياس��ي ملـسس��ات الس��لطة الفلس��طينية الناج��م ع��ن الص��ـاع احلزب��ي 
ب��ني حـكت��ي فت��ح وحم��اس، ومنه��ا م��ا ه��و متعل��ق بحال��ة التده��ور االقتص��ادي الس��ائدة يف قط��اع غ��زة بفع��ل العوام��ل 
االقتصادي��ة اخلارجي��ة والداخلي��ة الس��لبية، ومنه��ا م��ا ه��و مـتب��ط باملنظوم��ة اإلداري��ة املس��ـولة ع��ن إدارة قط��اع الكهـب��اء، 
لذل��ك ف��إن تواف��ـ خط��ة إص��الح وحوكم��ة بش��كل ع��ام ومنظوم��ات النزاه��ة والش��فافية واملس��اءلة يف إدارة قط��اع الكهـب��اء 
يف غ��زة أصب��ح حاج��ة ملح��ة لالرتق��اء به��ذا القط��اع احلي��وي واحلس��اس، والتغل��ب عل��ى املش��اكل واألزم��ات املتفاقم��ة الت��ي 

تنعك��س س��لباً عل��ى حي��اة املواط��ن.
يتك��ون قط��اع الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة م��ن ش��ـكتنْي رئيس��يتنْي، األول��ى ه��ي ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة الت��ي مت 
تأسيس��ها يف الع��ام 1998 كش��ـكة خصوصي��ة مس��اهمة مح��دودة، وه��ي املس��ـولة ع��ن النش��اطات املتعلق��ة بتوزي��ع التي��ار 
الكهـبائ��ي يف قط��اع غ��زة، ويق��ع مقـه��ا الـئيس��ي مبحافظ��ة غ��زة وتتبع��ه مق��ـات فـعي��ة يف كاف��ة محافظ��ات القط��اع، 
أم��ا الش��ـكة الثاني��ة فه��ي ش��ـكة غ��زة لتولي��د الكهـب��اء الت��ي تأسس��ت يف الع��ام 1999 كش��ـكة مس��اهمة عام��ة مح��دودة 
تابع��ة للش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء، باإلضاف��ة إل��ى س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة الت��ي تنّظ��م وتش��ـف عل��ى 

السياس��ات اخلاص��ة بقط��اع الكهـب��اء.
تفتق��ـ دول��ة فلس��طني إل��ى مص��ادر اإلنت��اج احمللي��ة للطاق��ة الكهـبائي��ة لس��د احتياج��ات الس��وق باس��تثناء محط��ة تولي��د 
كهـب��اء غ��زة ومص��ادر الطاق��ة املتج��ددة، وتعتم��د فلس��طني بش��كل ع��ام عل��ى اس��تيـاد الطاق��ة الكهـبائي��ة م��ن اجلان��ب 
اإلس��ـائيلي وج��زء بس��يط م��ن مص��ـ واألردن، باإلضاف��ة إل��ى م��ا يت��م إنتاج��ه م��ن محط��ة تولي��د الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة 
ال��ذي يش��كل م��ا نس��بته 38 % م��ن الطاق��ة الكهـبائي��ة املس��تهلكة يف قط��اع غ��زة و10 % م��ن إجمال��ي الطاق��ة املس��تهلكة 

عل��ى مس��توى الوط��ن1.
 نظ��ـاً لألوض��اع السياس��ية واالقتصادي��ة احمللي��ة يعان��ي قط��اع غ��زة م��ن نق��ص ح��اد يف الطاق��ة الكهـبائي��ة حي��ث إّن الق��درة 
املتوف��ـة حالي��اً م��ن املص��ادر الثالث��ة )اجلان��ب اإلس��ـائيلي، وش��ـكة تولي��د كهـب��اء غ��زة، واجلان��ب املص��ـي( تص��ل يف حده��ا 
األقص��ى إل��ى 220 ميغ��ا واط تش��كل 45 % فق��ط م��ن احتي��اج القط��اع م��ن الكهـب��اء، م��ع العل��م أّن اخل��ط املص��ـي معّط��ل 
من��ذ فبـاي��ـ م��ن ع��ام 20182. وتُق��ّدر الق��درة اإلنتاجي��ة القص��وى حملط��ة تولي��د غ��زة ب��� 120 إل��ى 125 ميغ��ا واط بينم��ا تنت��ج 
احملط��ة حالي��اً 85 ميغ��ا واط، ويت��م اس��تيـاد الطاق��ة الكهـبائي��ة م��ن 10 خط��وط م��ن اجلان��ب اإلس��ـائيلي بإجمال��ي ق��دره 
120 ميغ��ا واط3 وبواق��ع 10 ميغ��ا واط للخ��ط الواح��د، حي��ث يت��م م��ن خالل��ه توري��د الطاق��ة إل��ى قط��اع غ��زة م��ن خ��الل 
عش��ـ نق��اط رب��ط عل��ى جه��دKV22، وتتول��ى ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة مهم��ة إيصاله��ا إل��ى املس��تهلك النهائ��ي.

ب��دأ قط��اع غ��زة يش��هد أزم��ة خانق��ة يف الطاق��ة الكهـبائي��ة من��ذ الع��ام 2006 عندم��ا قص��ف االحت��الل اإلس��ـائيلي 6 
مح��والت حملط��ة تولي��د الكهـب��اء الوحي��دة يف القط��اع، ومن��ذ ذل��ك احل��ني يعان��ي قط��اع غ��زة م��ن العج��ز املس��تمـ واملتزاي��د 
يف كمي��ة التي��ار الكهـبائ��ي، م��ا دف��ع الس��كان بداي��ة إل��ى اس��تخدام الش��موع واملول��دات الصغي��ـة وتكب��دوا خس��ائـ بش��ـية 
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الوق��ود4.

وق��د زاد االنقس��ام الفلس��طيني الداخل��ي م��ن اس��تفحال األزم��ة حي��ث فـض��ت أزم��ة الكهـب��اء نفس��ها عل��ى كل مناح��ي 
احلي��اة وأصبح��ت عبئ��اً ثقي��اًل عل��ى املواط��ن الغ��زي، ومن��ذ ذل��ك احل��ني ش��هدت الس��احة السياس��ية واملجتمعي��ة بع��ض 
اجله��ود واملب��ادرات ملعاجل��ة األزم��ة واحل��د م��ن آثاره��ا، إاّل أّن الواق��ع يش��يـ إل��ى اس��تمـار األزم��ة وغي��اب األف��ق ألّي��ة حل��ول 

قـيب��ة.
1  تقرير إحصايئ بعنوان الطاقة الكهربائية يف فلسطني 2016–2019، موقع سلطة الطاقة رام الله. 

2  تقرير إحصايئ بعنوان الطاقة الكهربائية يف فلسطني 2016–2019، موقع سلطة الطاقة رام الله.

3  مكاملة هاتفية مع محمود أبو حية، مدير وحدة التخطيط والتطوير يف رشكة توزيع محافظات غزة، 2021/9/5.

4  ورقة حقائق، أزمة الكهرباء يف قطاع غزة، مركز امليزان لحقوق اإلنسان، 2017.
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اله��دف الع��ام م��ن ه��ذا التقـي��ـ ه��و فح��ص م��دى الت��زام اجله��ات الت��ي تدي��ـ قط��اع الكهـب��اء )ش��ـكة توزي��ع الكهـب��اء 
وش��ـكة تولي��د الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة وس��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة( مبب��ادئ الش��فافية، وفح��ص واق��ع الت��زام 
املس��ـولني العامل��ني يف تل��ك اجله��ات بقي��م النزاه��ة، والتأك��د م��ن وج��ود نظ��م مس��اءلة فّعال��ة يف إدارة قط��اع الكهـب��اء، 
أم��ا األه��داف اخلاص��ة فتتمث��ل يف تقيي��م مخاط��ـ الفس��اد يف إدارة مل��ف الكهـب��اء م��ن قب��ل صن��اع الق��ـار والقائم��ني عل��ى 
إدارة ه��ذا القط��اع مث��ل فح��ص مـش��ـات نزاه��ة إدارة احلك��م اخلاص��ة ب��إدارة الكهـب��اء يف كلٍّ م��ن ش��ـكة توزي��ع الكهـب��اء 
وش��ـكة تولي��د الكهـب��اء وس��لطة الطاق��ة بغ��زة م��ن قب��ل أصح��اب الق��ـار، والتأك��د م��ن م��دى إس��ناد القوان��ني والتش��ـيعات 
الت��ي تنّظ��م عم��ل قط��اع الكهـب��اء لقي��م النزاه��ة ومب��ادئ الش��فافية ونظ��م املس��اءلة، والوق��وف عل��ى العوام��ل السياس��ية 
واالقتصادي��ة واإلداري��ة الت��ي تـث��ـ عل��ى عم��ل قط��اع الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة، واخل��ـوج بتوصي��ات عملي��ة تع��زز نزاه��ة 

وش��فافية إدارة ه��ذا القط��اع، وكذل��ك ضمان��ات نزاه��ة احلك��م يف ه��ذا املج��ال.

منهجية التقرير

اعتم��د التقـي��ـ املنه��ج الوصف��ي حي��ث مت��ت مـاجع��ة وحتلي��ل اإلط��ار القانون��ي الناظ��م لعم��ل قط��اع الكهـب��اء يف قط��اع 
غ��زة، وحتلي��ل البيئ��ة املـسس��اتية ومجموع��ة السياس��ات واإلج��ـاءات لس��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة، وش��ـكة توزي��ع 
كهـب��اء محافظ��ات غ��زة، والش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء املالك��ة لش��ـكة تولي��د كهـب��اء غ��زة وذل��ك م��ن خ��الل ع��دة أدوات 

جلم��ع البيان��ات م��ن أبـزه��ا:
مـاجعة األدبيات والتقاريـ البحثية احمللية ذات العالقة بواقع قطاع الكهـباء يف قطاع غزة. . 1
التحليل النقدي للقـارات والتقاريـ واالتفاقيات والعقود والشـاكات اخلاصة بقطاع الكهـباء يف قطاع غزة.. 2
مـاجع��ة وحتلي��ل القوان��ني واألنظم��ة والتعليم��ات العام��ة الناظم��ة لقط��اع الكهـب��اء يف فلس��طني ويف قط��اع غ��زة . 3

خصوص��اً.
جم��ع وحتلي��ل املعلوم��ات اخلاص��ة مبـش��ـات النزاه��ة والش��فافية واملس��اءلة يف س��لطة الطاق��ة وإدارت��ْي ش��ـكة توزي��ع . 4

كهـب��اء محافظ��ات غ��زة وش��ـكة غ��زة لتولي��د الكهـب��اء.

إج��ـاء مقاب��الت ش��خصية م��ع عين��ة ممثل��ة م��ن املس��ـولني واملوظف��ني يف س��لطة الطاق��ة وش��ـكة توزي��ع كهـب��اء . 5
محافظ��ات غ��زة واملس��ـولني يف اجله��ات احلكومي��ة الت��ي تش��ـف وتنّظ��م وتـاق��ب عل��ى قط��اع الكهـب��اء، باإلضاف��ة 
إل��ى عم��ل مقاب��الت ولق��اءات م��ع مختص��ني وخب��ـاء يف ه��ذا املج��ال، وم��ن ث��م إج��ـاء حتلي��ل نق��دي حملتوي��ات تل��ك 

املقاب��الت واملعلوم��ات ال��واردة فيه��ا.

مـاجعة التقـيـ من قبل ائتالف أمان إلدخال التعديالت إلعداد املسودة الثانية. . 6

 عقد ورشة لنقاش املسودة بحضور األطـاف ذات العالقة.7. 

إعداد املسودة النهائية للورشة. . 8

املساهمة يف حتديد آليات املتابعة للتأثيـ على مـاكز القـار.. 9
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واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة

اإلطار التشريعي لقطاع الكهرباء في قطاع غزة

أواًل: القوانني والتشريعات املفّعلة
قانون رقم )12( لسنة 1995 بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية. 	

ن��ص ه��ذا القان��ون الص��ادر م��ن قب��ل رئي��س الس��لطة الفلس��طينية قب��ل إج��ـاء انتخاب��ات املجل��س التش��ـيعي الفلس��طيني 
الت��ي مت��ت يف الع��ام 1996 عل��ى إنش��اء س��لطة طاق��ة فلس��طينية تتمت��ع بالش��خصية االعتباري��ة املس��تقلة وتك��ون له��ا 
موازنته��ا اخلاص��ة وتتب��ع رئي��س الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية ويُع��نّي رئيس��ها بق��ـار من��ه، وق��د ح��دد القان��ون مه��ام س��لطة 
الطاق��ة بحي��ث تك��ون مس��ـولة ع��ن تولي��د الطاق��ة، واس��تيـادها م��ن البل��دان املج��اورة، وإنش��اء ش��بكات وطني��ة تـّم��ن نق��ل 
الطاق��ة إل��ى جمي��ع أنح��اء الب��الد، وإنش��اء ش��بكات فـعي��ة لتوزي��ع الطاق��ة عل��ى املس��تهلك، وتنظي��م ش��ـون تولي��د وتخزي��ن 
وتوزي��ع وتصني��ع أجه��زة ومع��ّدات ونق��ل واس��تهالك الطاق��ة، ووض��ع املواصف��ات اخلاص��ة بالطاق��ة، ومن��ح الـخ��ص الالزم��ة 

لتولي��د ونق��ل الطاق��ة.

كم��ا ن��ص القان��ون أيض��اً عل��ى تش��كيل مجل��س للطاق��ة بـئاس��ة رئي��س الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية وعضوي��ة رئي��س 
س��لطة الطاق��ة ومدي��ـ ع��ام س��لطة الطاق��ة وأربع��ة أعض��اء يُعّينه��م رئي��س الس��لطة الوطني��ة مل��دة س��نتني قابل��ة للتجدي��د، 

ويعتب��ـ ه��ذا القان��ون الوحي��د املطب��ق يف قط��اع غ��زة5.

وق��د مت إع��داد القان��ون األساس��ي الفلس��طيني يف الع��ام 2003 وال��ذي من��ح مجل��س وزراء الس��لطة الفلس��طينية ح��ق إنش��اء 
املـسس��ات العام��ة وتعي��ني رؤس��ائها بش��كل ع��ام، أّم��ا رئي��س ال��وزراء فيخت��اره رئي��س الس��لطة الفلس��طينية ويُكلّ��ف بتش��كيل 
احلكوم��ة وحل��ف اليم��ني ولك��ن ال يق��وم ال��وزراء مبمارس��ة مهامه��م إاّل بع��د احلص��ول عل��ى الثق��ة م��ن املجل��س التش��ـيعي 

مب��ن فيه��م وزي��ـ الطاق��ة، وق��د م��ارس املجل��س التش��ـيعي ذل��ك حت��ى الع��ام 2007.

قانون الشركات التجارية رقم )7( لسنة 2012. 	

ص��در ه��ذا القان��ون ع��ن ن��واب كتل��ة التغيي��ـ واإلص��الح يف املجل��س التش��ـيعي يف غ��زة يف تش��ـين الثان��ي 2012، ويت��م 
العم��ل به��ذا القان��ون يف قط��اع غ��زة فق��ط، ويختل��ف ه��ذا القان��ون ع��ن غي��ـه م��ن قوان��ني الش��ـكات الت��ي كان��ت مطبق��ة 
يف قط��اع غ��زة كقان��ون الش��ـكات رق��م )18( لس��نة 1929 وتعديالت��ه وقان��ون الش��ـكات العادي��ة رق��م )19( لس��نة 1930 
وتعديالت��ه، وق��د قّس��م ه��ذا القان��ون الش��ـكات إل��ى خمس��ة أن��واع م��ن ضمنه��ا الش��ـكات املس��اهمة العام��ة الت��ي تعتب��ـ 
ش��ـكة تولي��د كهـب��اء غ��زة إحداه��ا، والش��ـكات ذات املس��ـولية احمل��دودة الت��ي تعتب��ـ ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة 
إحداه��ا، ويحت��وي القان��ون عل��ى م��واد قانوني��ة تنظ��م تأس��يس الش��ـكات يف قط��اع غ��زة، ويح��دد دور مـاق��ب الش��ـكات يف 
تس��جيل الش��ـكات ومتابع��ة أعماله��ا6، إاّل أّن ه��ذا القان��ون الق��ى انتق��ادات عن��د تأسيس��ه بس��بب ع��دم اكتم��ال النص��اب 
القانون��ي يف املجل��س التش��ـيعي عن��د إق��ـاره وبس��بب ال��دور »املبال��غ ب��ه« للجه��ات احلكومي��ة يف غ��زة يف تعامله��ا ورقابته��ا 
عل��ى الش��ـكات، إاّل أّن القان��ون س��اٍر ومعم��ول ب��ه م��ن قب��ل احلكوم��ة يف غ��زة وتتعاط��ى مع��ه الش��ـكات العامل��ة يف القط��اع7.  

ثانيًا: قرارات تأسيس وأنظمة داخلية لشركات الكهرباء
قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 1999م بشأن إنشاء شركة توزيع الكهرباء حملافظات غزة. 1

طبق��اً له��ذا الق��ـار مت تأس��يس ش��ـكة توزي��ع الكهـب��اء حملافظ��ات غ��زة كش��ـكة مس��اهمة خصوصي��ة مح��دودة يك��ون 
ه��ا الـئيس��ي مدين��ة غ��زة وتك��ون مملوك��ة بالكام��ل لس��لطة الطاق��ة الفلس��طينية والهيئ��ات احمللي��ة يف غ��زة. ـّ مق

عقد تأسيس الشركة الفلسطينية للكهرباء. 2

وفق��اً لقان��ون الش��ـكات لس��نة 1929 وتعديالت��ه مت تأس��يس الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء املس��اهمة العام��ة احمل��دودة، 
وح��دد عق��د التأس��يس الغاي��ات الت��ي م��ن أجله��ا مت إنش��اء ه��ذه الش��ـكة بحي��ث يك��ون م��ن أهدافه��ا إنش��اء محط��ات 

5  قانون رقم )12( لسنة 1995 بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية.

6  قانون الرشكات التجارية رقم )7( لسنة 2012.

7  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، قانون الرشكات الجديد الصادر يف غزة باملقارنة مع قوانني الرشكات الحالية، 2013.
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العم��ل به��ذا القان��ون يف قط��اع غ��زة فق��ط، ويختل��ف ه��ذا القان��ون ع��ن غي��ـه م��ن قوان��ني الش��ـكات الت��ي كان��ت مطبق��ة 
يف قط��اع غ��زة كقان��ون الش��ـكات رق��م )18( لس��نة 1929 وتعديالت��ه وقان��ون الش��ـكات العادي��ة رق��م )19( لس��نة 1930 
وتعديالت��ه، وق��د قّس��م ه��ذا القان��ون الش��ـكات إل��ى خمس��ة أن��واع م��ن ضمنه��ا الش��ـكات املس��اهمة العام��ة الت��ي تعتب��ـ 
ش��ـكة تولي��د كهـب��اء غ��زة إحداه��ا، والش��ـكات ذات املس��ـولية احمل��دودة الت��ي تعتب��ـ ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة 
إحداه��ا، ويحت��وي القان��ون عل��ى م��واد قانوني��ة تنظ��م تأس��يس الش��ـكات يف قط��اع غ��زة، ويح��دد دور مـاق��ب الش��ـكات يف 
تس��جيل الش��ـكات ومتابع��ة أعماله��ا6، إاّل أّن ه��ذا القان��ون الق��ى انتق��ادات عن��د تأسيس��ه بس��بب ع��دم اكتم��ال النص��اب 
القانون��ي يف املجل��س التش��ـيعي عن��د إق��ـاره وبس��بب ال��دور »املبال��غ ب��ه« للجه��ات احلكومي��ة يف غ��زة يف تعامله��ا ورقابته��ا 
عل��ى الش��ـكات، إاّل أّن القان��ون س��اٍر ومعم��ول ب��ه م��ن قب��ل احلكوم��ة يف غ��زة وتتعاط��ى مع��ه الش��ـكات العامل��ة يف القط��اع7.  

ثانيًا: قرارات تأسيس وأنظمة داخلية لشركات الكهرباء
قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 1999م بشأن إنشاء شركة توزيع الكهرباء حملافظات غزة. 1

طبق��اً له��ذا الق��ـار مت تأس��يس ش��ـكة توزي��ع الكهـب��اء حملافظ��ات غ��زة كش��ـكة مس��اهمة خصوصي��ة مح��دودة يك��ون 
ه��ا الـئيس��ي مدين��ة غ��زة وتك��ون مملوك��ة بالكام��ل لس��لطة الطاق��ة الفلس��طينية والهيئ��ات احمللي��ة يف غ��زة. ـّ مق

عقد تأسيس الشركة الفلسطينية للكهرباء. 2

وفق��اً لقان��ون الش��ـكات لس��نة 1929 وتعديالت��ه مت تأس��يس الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء املس��اهمة العام��ة احمل��دودة، 
وح��دد عق��د التأس��يس الغاي��ات الت��ي م��ن أجله��ا مت إنش��اء ه��ذه الش��ـكة بحي��ث يك��ون م��ن أهدافه��ا إنش��اء محط��ات 

5  قانون رقم )12( لسنة 1995 بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية.

6  قانون الرشكات التجارية رقم )7( لسنة 2012.

7  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، قانون الرشكات الجديد الصادر يف غزة باملقارنة مع قوانني الرشكات الحالية، 2013.
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تولي��د الطاق��ة الكهـبائي��ة يف محافظ��ات الس��لطة الفلس��طينية، والقي��ام بجمي��ع األعم��ال الالزم��ة إلنت��اج وتولي��د الطاق��ة 
الكهـبائي��ة وتوزيعه��ا.

النظام الداخلي للشركة الفلسطينية للكهرباء. 	

ه��و نظ��ام داخل��ي مع��ّدل حس��ب قان��ون الش��ـكات التجاري��ة رق��م )7( لس��نة 2012، ش��مل باإلضاف��ة إل��ى الغاي��ات الت��ي 
وردت يف عق��د التأس��يس للش��ـكة مزي��داً م��ن التفاصي��ل اخلاص��ة ب��ـأس م��ال الش��ـكة وعملي��ة إدارة أس��همها، وهيكلي��ة 

وجلس��ات مجل��س إدارته��ا، وتنظي��م احلس��ابات والتقاري��ـ املالي��ة. 

ثالثًا: القرارات بقوانني – غير مفّعلة يف غزة
· قرار بقانون رقم )	1( لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام	

اله��دف م��ن ه��ذا الق��ـار ه��و تنظي��م وتطوي��ـ قط��اع الكهـب��اء يف فلس��طني وتش��جيع االس��تثمار احملل��ي واألجنب��ي يف 
قط��اع الكهـب��اء لتوفي��ـ الطاق��ة الكهـبائي��ة بص��ورة كافي��ة وبأق��ل األس��عار، وق��د خ��ّول الق��ـار بقان��ون س��لطة الطاق��ة 
بوض��ع السياس��ات والقواع��د العام��ة املتعلق��ة بتطوي��ـ قط��اع الكهـب��اء، كم��ا ن��ص الق��ـار عل��ى إنش��اء »مجل��س تنظي��م 
قط��اع الكهـب��اء« كجس��م يتمت��ع بالش��خصية االعتباري��ة واالس��تقالل املال��ي واإلداري، كم��ا ن��ص الق��ـار بقان��ون عل��ى 
من��ح ش��ـكات القط��اع اخل��اص امتي��از إدارة قط��اع الكهـب��اء وف��ق ش��ـوط مح��ددة، وح��دد سياس��ات وتعليم��ات عملي��ات 
نق��ل وتوزي��ع الكهـب��اء8، وق��د تب��ع ه��ذا الق��ـار بقان��ون ص��دور ع��دة تعدي��الت علي��ه بق��ـارات بقوان��ني متعاقب��ة ش��ملت 

تعدي��الت خاص��ة ببع��ض األم��ور اإلداري��ة واملالي��ة واللوجس��تية يف الق��ـار بقان��ون نفس��ه:

قـار بقانون رقم )16( لسنة 2012م بشأن تعديل القـار بقانون رقم )13( لسنة 2009م )قانون الكهـباء العام(.	 

قـار بقانون رقم )1( لسنة 2018م بتعديل القـار بقانون رقم )13( لسنة 2009م بشأن قانون الكهـباء. 	 

ق��ـار بقان��ون رق��م )17( لس��نة 2018م بتعدي��ل الق��ـار بقان��ون رق��م )13( لس��نة 2009م بش��أن قان��ون الكهـب��اء الع��ام 	 
وتعديالت��ه.

قـار بقانون رقم )1( لسنة 2020م بتعديل القـار بقانون رقم )13( لسنة 2009م بشأن قانون الكهـباء. 	 

كان��ت هن��اك مب��ادرات مش��اريع قوان��ني جدي��دة لتنظي��م قط��اع الكهـب��اء م��ن قب��ل بع��ض أعض��اء املجل��س التش��ـيعي »كتل��ة 
التغيي��ـ واإلص��الح« يف غ��زة، مث��ل مش��ـوع قان��ون الكهـب��اء يف الع��ام 2015، ومش��ـوع قان��ون بش��أن التع��دي عل��ى ش��بكة 
الكهـب��اء يف الع��ام 2017، ومش��ـوع قان��ون تنظي��م اس��تهالك الكهـب��اء يف الع��ام 2018، إاّل أّن أي��اً م��ن تل��ك املش��اريع ل��م 

يق��ـ9، ولك��ّن املش��ـوعنْي األخيـيْ��ن م��ا ي��زاالن مطـوح��نْي عل��ى ج��دول أعم��ال املجل��س لالعتم��اد بالق��ـاءة الثاني��ة10.

م��ن الواض��ح أّن قط��اع الكهـب��اء يف غ��زة يفتق��ـ إل��ى القوان��ني والتش��ـيعات الت��ي تنظ��م أعم��ال ش��ـكات الكهـب��اء واجله��ات 
احلكومي��ة املش��ـفة، فالقان��ون الوحي��د املعم��ول ب��ه يف قط��اع غ��زة ه��و قان��ون إنش��اء س��لطة الطاق��ة الفلس��طينية حي��ث إّن 
الق��ـار بقان��ون بش��أن قان��ون الكهـب��اء الع��ام وتعديالت��ه ال يت��م التعاط��ي مع��ه م��ن قب��ل س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة 
يف قط��اع غ��زة نتيج��ًة لالنقس��ام السياس��ي الداخل��ي، كم��ا أّن مش��اريع القوان��ني املقدم��ة ألعض��اء املجل��س التش��ـيعي »كتل��ة 
التغيي��ـ واإلص��الح« بغ��زة ل��م يت��ّم إقـاره��ا حت��ى اآلن، األم��ـ ال��ذي يضع��ف نزاه��ة احلك��م يف ذل��ك القط��اع امله��م، باإلضاف��ة 
إل��ى أّن التأخ��ـ يف العم��ل مبوج��ب قان��ون كهـب��اء فلس��طيني حدي��ث ي��ـدي إل��ى تـكي��ز إدارة القط��اع بي��د س��لطة الطاق��ة 
وامل��وارد الطبيعي��ة كمـسس��ة واح��دة، األم��ـ ال��ذي ينت��ج عن��ه غي��اب جس��م رقاب��ي مس��تقل منظ��م لقط��اع الكهـب��اء، فض��اًل 
ع��ن أّن غي��اب مجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء يضع��ف ال����دور اإلش��ـايف الـقاب���ي عل���ى آلي��ات عم��ل ش��ـكات توزي��ع وتولي��د 

الكهـب��اء ويقل��ل م��ن ف��ـص تعزي����ز النزاه����ة واملس����اءلة يف تل��ك الش��ـكات.
8  قرار بقانون رقم )13( لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام.

9  مقابلة مع أمجد اآلغا، مدير عام اإلدارة العامة للشؤون القانونية، املجلس الترشيعي بغزة، 26/8/2021.

10  زاهر عطا الله، مقرر لجنة الرقابة باملجلس الترشيعي بغزة خالل مداخلة أثناء ورشة العمل، 26/10/2021.
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واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة

اإلطار المؤسسي لقطاع الكهرباء في قطاع غزة 

 تتع��دد اجله��ات الت��ي تنظ��م وتدي��ـ قط��اع الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة، وتتن��وع تل��ك اجله��ات م��ا ب��ني جه��ات حكومي��ة 
وش��ـكات خاص��ة، وه��ي كالتال��ي:

سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية
ه��ي س��لطة حكومي��ة بدرج��ة وزارة أُنِْش��ئت يف الع��ام 1999 ورئيس��ها مبـتب��ة وزي��ـ، وته��دف الس��لطة إل��ى حتقي��ق البن��اء 
املـسس��اتي لقط��اع الطاق��ة، وتأم��ني مص��در دائ��م ورخي��ص للتي��ار الكهـبائ��ي، وحتس��ني اخلدم��ة الكهـبائي��ة يف فلس��طني 
م��ن خ��الل اإلش��ـاف عل��ى إع��ادة تأهي��ل وتوس��يع ش��بكات التوزي��ع القائم��ة، وبن��اء محط��ات فلس��طينية لتولي��د الطاق��ة 
الكهـبائي��ة باإلضاف��ة إل��ى الـب��ط اإلقليم��ي م��ع ال��دول املج��اورة، وبن��اء نظ��ام كهـبائ��ي متكام��ل يـب��ط محافظ��ات غ��زة 
مبحافظ��ات الضف��ة الغـبي��ة، وبن��اء نظ��ام معلومات��ي للتطبيق��ات الس��لمية للطاق��ة الذري��ة بالتع��اون م��ع الوكال��ة الدولي��ة 
للطاق��ة الذري��ة به��دف جتمي��ع املعلوم��ات وتوثيقه��ا، وإنش��اء قاع��دة بيان��ات ع��ن الوض��ع احلال��ي واملس��تقبلي إلمكاني��ة 
االس��تفادة م��ن مص��ادر الطاق��ة املتج��ددة يف فلس��طني11. ش��أنها ش��أن باق��ي املـسس��ات الفلس��طينية، انقس��مت س��لطة 
الطاق��ة إل��ى مـسس��تنْي ش��به منفصلت��نْي ب��ني قط��اع غ��زة والضف��ة الغـبي��ة بع��د االنقس��ام الفلس��طيني، حي��ث إّن رئي��س 
س��لطة الطاق��ة يف الضف��ة الغـبي��ة مي��ارس صالحيات��ه يف الضف��ة فق��ط، ونائ��ب رئي��س س��لطة الطاق��ة يف غ��زة مي��ارس 
صالحي��ات املس��ـول األول يف قط��اع غ��زة، ويتك��ون الهي��كل التنظيم��ي لس��لطة الطاق��ة يف قط��اع غ��زة باإلضاف��ة إل��ى منصب 
املس��ـول األول م��ن س��ت إدارات وه��ي اإلدارة العام��ة للش��ـون اإلداري��ة واملالي��ة، واإلدارة العام��ة ملش��ـوعات وكهـباء الـيف، 
واإلدارة العام��ة للتخطي��ط واملعلوم��ات، واإلدارة العام��ة للطاق��ة و الكهـب��اء، واإلدارة العام��ة للغ��از والبت��ـول ومش��تقاته، 
واإلدارة العام��ة للنق��ل الكهـبائ��ي12. ويعم��ل يف س��لطة الطاق��ة يف قط��اع غ��زة )110( موظف��ني بعضه��م يتب��ع للحكوم��ة يف 

غ��زة – جلن��ة متابع��ة العم��ل احلكوم��ي وعدده��م )30( والبع��ض اآلخ��ـ يتب��ع للس��لطة الفلس��طينية وعدده��م )80(13.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
ه��ي ش��ـكة خصوصي��ة مس��اهمة مح��دودة قام��ت عل��ى ش��ـاكة ب��ني الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية ممثل��ة بس��لطة الطاق��ة 
الفلس��طينية ووزارة املالي��ة وب��ني مجموع��ة البلدي���ات يف محافظ���ات غ���زة، وتتمت��ع بالش��خصية املعنوي��ة واالعتباري��ة 
واالس��تقالل املال��ي واإلداري، وق��د مت تأس��يس الش��ـكة مبحافظ��ات غ��زة ع��ام 1998 بق��ـار وزاري رق��م 99/11 وذل��ك 
بع��د ق��دوم الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية إل��ى األراض��ي الفلس��طينية وإنش��اء س��لطة الطاق��ة الفلس��طينية حي��ث كان ه��ذا 
اإلنش��اء مطلب��اً م��ن ال��دول املانح��ة الت��ي حتمل��ت تق��دمي الدع��م لتطوي��ـ قط��اع الكهـب��اء يف فلس��طني، وت��ـدي الش��ـكة 
مهامه��ا يف كاف��ة أرج��اء محافظ��ات غ��زة ومدنه��ا وقـاه��ا وتتب��ع له��ا ف��ـوع لتوزي��ع الكهـب��اء يف كلٍّ م��ن محافظ��ة الش��مال 
ومحافظ��ة غ��زة ومحافظ��ة الوس��طى ومحافظ��ة خ��ان يون��س ومحافظ��ة رف��ح، وتغط��ي خدماته��ا 360 كيل��و مت��ـاً مـبع��اً، 

وتق��دم اخلدم��ة ألكث��ـ م��ن مليون��ْي مواط��ن فلس��طيني يف محافظ��ات غ��زة14.

ته��دف الش��ـكة إل��ى تأم��ني اخلدم��ة الكهـبائي��ة وضم��ان اس��تمـاريتها لكاف��ة قطاع��ات املس��تهلكني )االس��تهالك املنزل��ي 
والصناع��ي والتج��اري واملواق��ع احلكومي��ة( يف قط��اع غ��زة حس��ب املعايي��ـ العاملي��ة، واس��تالم الطاق��ة الكهـبائي��ة م��ن مصادر 
اإلنت��اج والعم��ل عل��ى نقله��ا وتوزيعه��ا عل��ى كاف��ة فئ��ات وقطاع��ات االس��تهالك م��ن خ��الل ش��بكات التوزي��ع، وتطوي��ـ ش��بكات 
التوزي��ع وإنش��اء ش��بكات الـب��ط املمت��دة ب��ني محط��ة التولي��د بغ��زة إل��ى محافظت��ي خ��ان يون��س ورف��ح جنوب��اً وإل��ى محافظ��ة 
الش��مال ش��ماالً، وتطوي��ـ ش��بكات الضغ��ط العال��ي إل��ى ش��بكات أرضي��ة يف الش��وارع العام��ة ويف املناط��ق اجلدي��دة، وإضاف��ة 
واس��تبدال احمل��والت الت��ي تغ��ذي ش��بكات التوزي��ع، وتطوي��ـ أنظم��ة وأنش��طة الوقاي��ة والس��المة وتطوي��ـ الس��المة البيئي��ة، 
وصيان��ة وتطوي��ـ ش��بكات التوزي��ع ملواكب��ة زي��ادات األحم��ال الناجت��ة ع��ن الزي��ادة يف طل��ب اخلدم��ة، وإج��ـاء م��ا يل��زم م��ن 

أبح��اث لوض��ع اخلط��ط املس��تقبلية للتوس��ع والتطوي��ـ يف كاف��ة مج��االت عم��ل التوزي��ع15.

11  موقع سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية، رام الله.

12  موقع سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية، غزة.

13  مقابلة مع هالة الزبدة، مساعد نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، 30/8/2021.

14  موقع رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة، https://www.gedco.ps/  تاريخ االطالع 21/8/2021.

15  موقع رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة، https://www.gedco.ps/  تاريخ االطالع 25/8/2021.
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اإلطار المؤسسي لقطاع الكهرباء في قطاع غزة 

 تتع��دد اجله��ات الت��ي تنظ��م وتدي��ـ قط��اع الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة، وتتن��وع تل��ك اجله��ات م��ا ب��ني جه��ات حكومي��ة 
وش��ـكات خاص��ة، وه��ي كالتال��ي:

سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية
ه��ي س��لطة حكومي��ة بدرج��ة وزارة أُنِْش��ئت يف الع��ام 1999 ورئيس��ها مبـتب��ة وزي��ـ، وته��دف الس��لطة إل��ى حتقي��ق البن��اء 
املـسس��اتي لقط��اع الطاق��ة، وتأم��ني مص��در دائ��م ورخي��ص للتي��ار الكهـبائ��ي، وحتس��ني اخلدم��ة الكهـبائي��ة يف فلس��طني 
م��ن خ��الل اإلش��ـاف عل��ى إع��ادة تأهي��ل وتوس��يع ش��بكات التوزي��ع القائم��ة، وبن��اء محط��ات فلس��طينية لتولي��د الطاق��ة 
الكهـبائي��ة باإلضاف��ة إل��ى الـب��ط اإلقليم��ي م��ع ال��دول املج��اورة، وبن��اء نظ��ام كهـبائ��ي متكام��ل يـب��ط محافظ��ات غ��زة 
مبحافظ��ات الضف��ة الغـبي��ة، وبن��اء نظ��ام معلومات��ي للتطبيق��ات الس��لمية للطاق��ة الذري��ة بالتع��اون م��ع الوكال��ة الدولي��ة 
للطاق��ة الذري��ة به��دف جتمي��ع املعلوم��ات وتوثيقه��ا، وإنش��اء قاع��دة بيان��ات ع��ن الوض��ع احلال��ي واملس��تقبلي إلمكاني��ة 
االس��تفادة م��ن مص��ادر الطاق��ة املتج��ددة يف فلس��طني11. ش��أنها ش��أن باق��ي املـسس��ات الفلس��طينية، انقس��مت س��لطة 
الطاق��ة إل��ى مـسس��تنْي ش��به منفصلت��نْي ب��ني قط��اع غ��زة والضف��ة الغـبي��ة بع��د االنقس��ام الفلس��طيني، حي��ث إّن رئي��س 
س��لطة الطاق��ة يف الضف��ة الغـبي��ة مي��ارس صالحيات��ه يف الضف��ة فق��ط، ونائ��ب رئي��س س��لطة الطاق��ة يف غ��زة مي��ارس 
صالحي��ات املس��ـول األول يف قط��اع غ��زة، ويتك��ون الهي��كل التنظيم��ي لس��لطة الطاق��ة يف قط��اع غ��زة باإلضاف��ة إل��ى منصب 
املس��ـول األول م��ن س��ت إدارات وه��ي اإلدارة العام��ة للش��ـون اإلداري��ة واملالي��ة، واإلدارة العام��ة ملش��ـوعات وكهـباء الـيف، 
واإلدارة العام��ة للتخطي��ط واملعلوم��ات، واإلدارة العام��ة للطاق��ة و الكهـب��اء، واإلدارة العام��ة للغ��از والبت��ـول ومش��تقاته، 
واإلدارة العام��ة للنق��ل الكهـبائ��ي12. ويعم��ل يف س��لطة الطاق��ة يف قط��اع غ��زة )110( موظف��ني بعضه��م يتب��ع للحكوم��ة يف 

غ��زة – جلن��ة متابع��ة العم��ل احلكوم��ي وعدده��م )30( والبع��ض اآلخ��ـ يتب��ع للس��لطة الفلس��طينية وعدده��م )80(13.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
ه��ي ش��ـكة خصوصي��ة مس��اهمة مح��دودة قام��ت عل��ى ش��ـاكة ب��ني الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية ممثل��ة بس��لطة الطاق��ة 
الفلس��طينية ووزارة املالي��ة وب��ني مجموع��ة البلدي���ات يف محافظ���ات غ���زة، وتتمت��ع بالش��خصية املعنوي��ة واالعتباري��ة 
واالس��تقالل املال��ي واإلداري، وق��د مت تأس��يس الش��ـكة مبحافظ��ات غ��زة ع��ام 1998 بق��ـار وزاري رق��م 99/11 وذل��ك 
بع��د ق��دوم الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية إل��ى األراض��ي الفلس��طينية وإنش��اء س��لطة الطاق��ة الفلس��طينية حي��ث كان ه��ذا 
اإلنش��اء مطلب��اً م��ن ال��دول املانح��ة الت��ي حتمل��ت تق��دمي الدع��م لتطوي��ـ قط��اع الكهـب��اء يف فلس��طني، وت��ـدي الش��ـكة 
مهامه��ا يف كاف��ة أرج��اء محافظ��ات غ��زة ومدنه��ا وقـاه��ا وتتب��ع له��ا ف��ـوع لتوزي��ع الكهـب��اء يف كلٍّ م��ن محافظ��ة الش��مال 
ومحافظ��ة غ��زة ومحافظ��ة الوس��طى ومحافظ��ة خ��ان يون��س ومحافظ��ة رف��ح، وتغط��ي خدماته��ا 360 كيل��و مت��ـاً مـبع��اً، 

وتق��دم اخلدم��ة ألكث��ـ م��ن مليون��ْي مواط��ن فلس��طيني يف محافظ��ات غ��زة14.

ته��دف الش��ـكة إل��ى تأم��ني اخلدم��ة الكهـبائي��ة وضم��ان اس��تمـاريتها لكاف��ة قطاع��ات املس��تهلكني )االس��تهالك املنزل��ي 
والصناع��ي والتج��اري واملواق��ع احلكومي��ة( يف قط��اع غ��زة حس��ب املعايي��ـ العاملي��ة، واس��تالم الطاق��ة الكهـبائي��ة م��ن مصادر 
اإلنت��اج والعم��ل عل��ى نقله��ا وتوزيعه��ا عل��ى كاف��ة فئ��ات وقطاع��ات االس��تهالك م��ن خ��الل ش��بكات التوزي��ع، وتطوي��ـ ش��بكات 
التوزي��ع وإنش��اء ش��بكات الـب��ط املمت��دة ب��ني محط��ة التولي��د بغ��زة إل��ى محافظت��ي خ��ان يون��س ورف��ح جنوب��اً وإل��ى محافظ��ة 
الش��مال ش��ماالً، وتطوي��ـ ش��بكات الضغ��ط العال��ي إل��ى ش��بكات أرضي��ة يف الش��وارع العام��ة ويف املناط��ق اجلدي��دة، وإضاف��ة 
واس��تبدال احمل��والت الت��ي تغ��ذي ش��بكات التوزي��ع، وتطوي��ـ أنظم��ة وأنش��طة الوقاي��ة والس��المة وتطوي��ـ الس��المة البيئي��ة، 
وصيان��ة وتطوي��ـ ش��بكات التوزي��ع ملواكب��ة زي��ادات األحم��ال الناجت��ة ع��ن الزي��ادة يف طل��ب اخلدم��ة، وإج��ـاء م��ا يل��زم م��ن 

أبح��اث لوض��ع اخلط��ط املس��تقبلية للتوس��ع والتطوي��ـ يف كاف��ة مج��االت عم��ل التوزي��ع15.

11  موقع سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية، رام الله.

12  موقع سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية، غزة.

13  مقابلة مع هالة الزبدة، مساعد نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، 30/8/2021.

14  موقع رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة، https://www.gedco.ps/  تاريخ االطالع 21/8/2021.

15  موقع رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة، https://www.gedco.ps/  تاريخ االطالع 25/8/2021.
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تتك��ون الش��ـكة م��ن ع��دة وح��دات تنظيمي��ة م��ا ب��ني إدارات ووح��دات ودوائ��ـ ومق��ـات، وتق��ود الش��ـكة هيئ��ة املديـي��ن 
فيه��ا الت��ي تتك��ون م��ن س��بعة أعض��اء بـئاس��ة نائ��ب رئي��س س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة وممثل��ني ع��ن وزارة احلك��م 
احملل��ي واملالي��ة وس��لطة الطاق��ة باإلضاف��ة ملمثل��ني ع��ن البلدي��ات اخلم��س الكب��ـى )غ��زة، وخ��ان يون��س، ورف��ح، ودي��ـ البل��ح، 
وجبالي��ا(، ويعم��ل يف الش��ـكة حالي��ا )915( موظف��اً، وتتلخ��ص مه��ام هيئ��ة املديـي��ن بإق��ـار السياس��ات واأله��داف ووض��ع 
اخلط��ط الس��نوية باإلضاف��ة إل��ى إق��ـار املوازن��ة والتقاري��ـ والبيان��ات املالي��ة، وتن��درج حت��ت رئي��س هيئ��ة املديـي��ن للش��ـكة 
وح��دة التدقي��ق ووح��دة ذكاء األعم��ال ودع��م الق��ـار، يف ح��ني تن��درج حت��ت اإلدارة العام��ة س��بع إدارات رئيس��ية وه��ي: 
اإلدارة الفني��ة، والتجاري��ة، واحلاس��وب، والـقاب��ة الداخلي��ة، وش��ـون امل��وارد البش��ـية، والل��وازم واخلدم��ات، واملالي��ة، كم��ا 
تض��م أرب��ع وح��دات ه��ي: وح��دة التخطي��ط، والتع��اون الدول��ي، والعالق��ات العام��ة واإلع��الم، ووح��دة الش��ـون القانوني��ة 
وذل��ك باإلضاف��ة إل��ى املق��ـات املختلف��ة للش��ـكة وه��ي: مق��ـ الش��مال، ومق��ـ غ��زة الفن��ي والتج��اري، والوس��طى، وخ��ان 

يون��س، ورفح16.

الشركة الفلسطينية للكهرباء – الشركة األم لشركة غزة لتوليد الكهرباء
ج��اء تأس��يس الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء نتيج��ة اش��تـاطات س��لطة الطاق��ة عل��ى ش��ـكة كهـب��اء فلس��طني تأس��يس 
ش��ـكة مس��اهمة عام��ة، وق��د مت تأس��يس الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء وفق��اً للقوان��ني الفلس��طينية كش��ـكة مس��اهمة 
عام��ة مح��دودة ب��ـأس م��ال ق��دره60  ملي��ون دوالر أمـيك��ي وذل��ك به��دف تطوي��ـ وامت��الك وتش��غيل أول محط��ة تولي��د 
كهـب��اء مس��تقلة يف األراض��ي الفلس��طينية، وميتل��ك املس��اهمون م��ن اجلمه��ور 33 % م��ن أس��همها بينم��ا ميتل��ك املس��اهمون 
املـسس��ون من القط��اع اخل��اص 67 % منه��ا. وق��د قام��ت الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء بتأس��يس ش��ـكة غ��زة لتولي��د 
الكهـب��اء كش��ـكة تابع��ة ومملوك��ة له��ا بالكام��ل وذراعه��ا االس��تثماري يف تش��غيل محط��ات تولي��د الكهـب��اء حي��ث تتمت��ع 
بحق��وق حصـي��ة لتولي��د الطاق��ة الكهـبائي��ة يف قط��اع غ��زة حس��ب االتفاقي��ات املوقع��ة م��ع الس��لطة الوطني��ة الفلس��طينية17.

م��ن أه��داف الش��ـكة الـئيس��ية إنش��اء وتطوي��ـ وإدارة محط��ات تولي��د الطاق��ة الكهـبائي��ة يف مناط��ق الس��لطة الفلس��طينية، 
والقي��ام بجمي��ع األعم��ال الالزم��ة إلنت��اج وتولي��د الطاق��ة الكهـبائي��ة، واس��تيـاد جمي��ع اآلالت واملع��دات الالزم��ة إلنش��اء 

احملط��ات وإنت��اج الطاق��ة، والقي��ام بأعم��ال الصيان��ة الالزم��ة حملط��ات وش��بكات تولي��د الطاق��ة الكهـبائي��ة18.

يتك��ون مجل��س إدارة الش��ـكة م��ن )13( عض��واً، )11( منه��م ممثل��ون ع��ن ش��ـكة فلس��طني للطاق��ة ذات املس��ـولية احمل��دودة، 
وعض��و واح��د ممث��ل ع��ن هيئ��ة التقاع��د الفلس��طينية، وممث��ل مس��اهم م��ن جمه��ور املس��اهمني، وق��د بل��غ ع��دد موظف��ي 

الش��ـكة )159( موظف��اً يف نهاي��ة الع��ام 2020 موزع��ني م��ا ب��ني مهندس��ني وفني��ني وإداري��ني. 
كم��ا أّن��ه م��ن الواض��ح أّن اإلط��ار املـسس��ي لقط��اع الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة يختل��ف ع��ن اإلط��ار املـسس��ي للقط��اع يف 
الضف��ة الغـبي��ة، حي��ث توج��د بع��ض األجس��ام املـسس��اتية الت��ي تعم��ل يف الضف��ة وال تعم��ل يف غ��زة، األم��ـ ال��ذي يضع��ف 
م��ن نزاه��ة احلك��م يف ه��ذا القط��اع اله��ام، مث��ل مجل����س تنظي����م قط����اع الكهـب����اء ال��ذي مت تش��كيله بن��اًء على الق��ـار بقانون 
رق��م )13( لس��نة 2009م ملـاقب��ة كّل م��ا يتعل��ق بنش��اط قط��اع الكهـب��اء إنتاج��اً ونق��اًل وتوزيع��اً واس��تهالكاً يف إط��ار االلت��زام 
بالقوان��ني واللوائ��ح واألنظم��ة املعتم��دة، والعم��ل عل��ى تش��جيع املنافس��ة ومن��ع االحت��كار يف كاف��ة أنش��طة التولي��د والتوزي��ع 
يف قط��اع الطاق��ة الكهـبائي��ة19، ومـاجع��ة ومـاقب��ة تطبي��ق التعـف��ة الكهـبائي��ة، ومـاجع��ة ومـاقب��ة  إص��دار التـاخي��ص 

الالزم��ة لتوزي��ع ونق��ل وتولي��د الطاق��ة الكهـبائي��ة. 

املوّلدات التجارية
انتش��ـت مـخ��ـاً ظاه��ـة بي��ع الكهـب��اء للمواطن��ني يف القط��اع عب��ـ املوّل��دات التجاري��ة اخلاص��ة وذل��ك تزامن��اً م��ع اش��تداد 
أزم��ة الكهـب��اء ويف ظ��ل انع��دام الف��ـص اجلدي��ة واحلقيقي��ة إليج��اد حل��ول لتل��ك األزم��ة، ويف ظ��ل غي��اب ال��دور الـقاب��ي 
واملس��ـول أصبح��ت أس��عار حص��ول املواطن��ني عل��ى تل��ك اخلدم��ة مـتفع��ة ج��داً مقارن��ة بتكلف��ة الكهـب��اء العادي��ة، وفيه��ا 
ن��وع م��ن االس��تغالل حلاج��ة املواطن��ني20، حي��ث تت��ـاوح تكلف��ة الكيل��و واط الواح��د م��ن الكهـب��اء م��ا ب��ني 3 إل��ى 4 ش��يكل، 

16  موقع رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة، https://www.gedco.ps/،  تاريخ االطالع 15/8/2021.

17  موقع الرشكة الفلسطينية للكهرباء، http://www.pec.ps/، تاريخ االطالع 22/8/2021.

18  التقرير السنوي للرشكة الفلسطينية للكهرباء للعام 2020.

19  انظر/ي القرار بقانون رقم )13( لسنة 2009م، مادة )5( ومادة )6(.

20  ورقة موقف، أزمة الكهرباء وسبل تنظيم ظاهرة انتشار املولّدات الكهربائية الخاصة بقطاع غزة، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، 2018.
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ر ع��دد املوّل��دات التجاري��ة العامل��ة يف قط��اع غ��زة حت��ى إع��داد ه��ذا التقـي��ـ ب��� )274( موّل��داً، بينم��ا يبل��غ ع��دد  ويُق��دَّ
الش��ـكات العامل��ة يف مج��ال توزي��ع الكهـب��اء عب��ـ املوّل��دات )125( ش��ـكة21.

يف بداي��ة الع��ام 2020 قام��ت جلن��ة متابع��ة العم��ل احلكوم��ي باعتم��اد نظ��ام خ��اص للموّل��دات التجاري��ة ُع��ـف باس��م 
»نظ��ام من��ح التـخي��ص لتولي��د وتوزي��ع الطاق��ة الكهـبائي��ة ألغ��ـاض التج��ارة«، وه��دف النظ��ام لتنظي��م عملي��ة تولي��د وتوزي��ع 
الطاق��ة الكهـبائي��ة املنتج��ة م��ن املوّل��دات، وضم��ان توّف��ـ متطلب��ات الس��المة العام��ة فيه��ا، وحتدي��د احل��د األعل��ى لتعـف��ة 
بي��ع الكيل��و واط/س��اعة للمس��تهلك، وم��ن ضم��ن متطلب��ات التـخي��ص أن يك��ون املوّل��د مس��جاًل يف الس��جل التج��اري ولدي��ه 
س��جل ضـيب��ي، وأن يتمت��ع الطاق��م الفن��ي املش��غل للموّل��د باخلب��ـة الفني��ة الكافي��ة، إضاف��ة إل��ى تق��دمي تعه��د خط��ي بتحم��ل 
كام��ل املس��ـولية ع��ن أّي��ة أض��ـار ق��د تنت��ج ع��ن إنت��اج أو توزي��ع الكهـب��اء، ووفق��اً للنظ��ام يق��وم رئي��س س��لطة الطاق��ة بإص��دار 
دلي��ل إجـائ��ي للحص��ول عل��ى رخص��ة إنت��اج أو توزي��ع أو إنت��اج وتوزي��ع الطاق��ة الكهـبائي��ة عب��ـ املوّل��دات، كم��ا ش��مل النظ��ام 
اش��تـاطات فني��ة وبيئي��ة واش��تـاطات أم��ن وس��المة، ون��ص عل��ى قي��ام س��لطة الطاق��ة باإلش��ـاف الفن��ي والتقن��ي ومتابع��ة 

تنفي��ذ أح��كام النظ��ام والـقاب��ة علي��ه بالتنس��يق م��ع اجله��ات املختص��ة22. 

ظه��ـت يف الـب��ع األخي��ـ م��ن الع��ام 2020 أزم��ة س��عـ اخلدم��ة املقدم��ة م��ن أصح��اب املوّل��دات التجاري��ة للمس��تهلك، 
حي��ث اش��تكى الكثي��ـ م��ن املواطن��ني م��ن ارتف��اع س��عـ الكيل��و واط املب��اع له��م، وعل��ى إث��ـ ذل��ك ش��كلت جلن��ة متابع��ة العم��ل 
احلكوم��ي جلن��ة خاص��ة م��ن جه��ات حكومي��ة باإلضاف��ة إل��ى ممث��ل ع��ن الغـف��ة التجاري��ة لدراس��ة الس��عـ املق��دم للمس��تهلك 

وأق��ـت تس��عيـة معين��ة وه��ي 2.5 ش��يكل للكيل��و واط الواح��د.

21  مقابلة مع هالة الزبدة، مساعد نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، 30/8/2021.

22  انظر/ي نظام منح الرتخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ألغراض التجارة، قرار رقم )38/52/2019(.
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الش��ـكات العامل��ة يف مج��ال توزي��ع الكهـب��اء عب��ـ املوّل��دات )125( ش��ـكة21.

يف بداي��ة الع��ام 2020 قام��ت جلن��ة متابع��ة العم��ل احلكوم��ي باعتم��اد نظ��ام خ��اص للموّل��دات التجاري��ة ُع��ـف باس��م 
»نظ��ام من��ح التـخي��ص لتولي��د وتوزي��ع الطاق��ة الكهـبائي��ة ألغ��ـاض التج��ارة«، وه��دف النظ��ام لتنظي��م عملي��ة تولي��د وتوزي��ع 
الطاق��ة الكهـبائي��ة املنتج��ة م��ن املوّل��دات، وضم��ان توّف��ـ متطلب��ات الس��المة العام��ة فيه��ا، وحتدي��د احل��د األعل��ى لتعـف��ة 
بي��ع الكيل��و واط/س��اعة للمس��تهلك، وم��ن ضم��ن متطلب��ات التـخي��ص أن يك��ون املوّل��د مس��جاًل يف الس��جل التج��اري ولدي��ه 
س��جل ضـيب��ي، وأن يتمت��ع الطاق��م الفن��ي املش��غل للموّل��د باخلب��ـة الفني��ة الكافي��ة، إضاف��ة إل��ى تق��دمي تعه��د خط��ي بتحم��ل 
كام��ل املس��ـولية ع��ن أّي��ة أض��ـار ق��د تنت��ج ع��ن إنت��اج أو توزي��ع الكهـب��اء، ووفق��اً للنظ��ام يق��وم رئي��س س��لطة الطاق��ة بإص��دار 
دلي��ل إجـائ��ي للحص��ول عل��ى رخص��ة إنت��اج أو توزي��ع أو إنت��اج وتوزي��ع الطاق��ة الكهـبائي��ة عب��ـ املوّل��دات، كم��ا ش��مل النظ��ام 
اش��تـاطات فني��ة وبيئي��ة واش��تـاطات أم��ن وس��المة، ون��ص عل��ى قي��ام س��لطة الطاق��ة باإلش��ـاف الفن��ي والتقن��ي ومتابع��ة 

تنفي��ذ أح��كام النظ��ام والـقاب��ة علي��ه بالتنس��يق م��ع اجله��ات املختص��ة22. 

ظه��ـت يف الـب��ع األخي��ـ م��ن الع��ام 2020 أزم��ة س��عـ اخلدم��ة املقدم��ة م��ن أصح��اب املوّل��دات التجاري��ة للمس��تهلك، 
حي��ث اش��تكى الكثي��ـ م��ن املواطن��ني م��ن ارتف��اع س��عـ الكيل��و واط املب��اع له��م، وعل��ى إث��ـ ذل��ك ش��كلت جلن��ة متابع��ة العم��ل 
احلكوم��ي جلن��ة خاص��ة م��ن جه��ات حكومي��ة باإلضاف��ة إل��ى ممث��ل ع��ن الغـف��ة التجاري��ة لدراس��ة الس��عـ املق��دم للمس��تهلك 

وأق��ـت تس��عيـة معين��ة وه��ي 2.5 ش��يكل للكيل��و واط الواح��د.

21  مقابلة مع هالة الزبدة، مساعد نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، 30/8/2021.

22  انظر/ي نظام منح الرتخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ألغراض التجارة، قرار رقم )38/52/2019(.
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يتن��اول ه��ذا اجل��زء م��ن التقـي��ـ وصف��اً لواق��ع النزاه��ة والش��فافية واملس��اءلة يف كلٍّ م��ن س��لطة الطاق��ة يف غ��زة، وش��ـكة 
توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة، وش��ـكة تولي��د كهـب��اء غ��زة.

 م��ع اإلش��ارة إل��ى ع��دم متكنن��ا م��ن فح��ص م��دى توف��ـ املـش��ـات اخلاص��ة بالنزاه��ة والش��فافية واملس��اءلة يف ش��ـكة 
التولي��د بش��كل مباش��ـ بس��بب ع��دم تع��اون إدارة الش��ـكة معن��ا وإحجامه��ا ع��ن التواص��ل بالـغ��م م��ن ص��دور كت��اب يطالبه��م 

بالتع��اون23، وبالـغ��م م��ن إرس��ال األس��ئلة املطل��وب احلص��ول عل��ى إجاب��ات عليه��ا بالبـي��د اإللكتـون��ي. 

توّفر قيم النزاهة يف إدارة قطاع الكهرباء يف قطاع غزة
يش��ار إل��ى النزاه��ة بأّنه��ا مجموع��ة القي��م املتعلق��ة بالص��دق واألمان��ة واإلخ��الص يف العم��ل، واحل��ـص عل��ى املصلح��ة العامة، 
األم��ـ ال��ذي يس��توجب عل��ى أّي مـسس��ة توفي��ـ مدّون��ات س��لوك فاعل��ة وموزع��ة عل��ى العامل��ني، وإج��ـاءات وتعليم��ات وأدل��ة 

مكتوب��ة خاص��ة بتض��ارب املصال��ح وتلق��ي الهداي��ا، وإق��ـارات ذم��ة مالي��ة ونظ��ام إفص��اح ع��ن املمتل��كات24. 
يت��م العم��ل مبدّون��ة قواع��د الس��لوك الوظيف��ي وأخالقي��ات الوظيف��ة العام��ة الص��ادرة ع��ن دي��وان املوظف��ني الع��ام بغ��زة ع��ام 
)2016( يف س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة، حي��ث ال توج��د مدّون��ة س��لوك خاص��ة بس��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة يف 
غ��زة كونه��ا مـسس��ة حكومي��ة يتب��ع موظفوه��ا دي��وانَ املوظف��ني الع��ام، لك��نّ موظف��ي الس��لطة ل��م يتلق��وا تدريب��ات عل��ى مدّون��ة 
الس��لوك املعتم��دة، فض��اًل ع��ن أّن��ه ال تتوف��ـ ل��دى الس��لطة أّي��ة أنظم��ة أو أدل��ة خاص��ة بتض��ارب املصال��ح وتلق��ي الهداي��ا، إاّل 
أنّ��ه وعل��ى صعي��د اإلفص��اح ع��ن الذم��ة املالي��ة ف��إّن نائ��ب رئي��س س��لطة الطاق��ة يف غ��زة ق��د أفص��ح للجن��ة متابع��ة العم��ل 
احلكوم��ي ع��ن أموال��ه املنق��ول وغي��ـ املنقول��ة25، ولك��ن وبس��بب ع��دم تفعي��ل هيئ��ة مكافح��ة الفس��اد أو تطبي��ق القوان��ني 
اخلاص��ة به��ا كقان��ون مكافح��ة الفس��اد املع��ّدل رق��م )1( لس��نة 2005 وتعديالت��ه، وع��دم التطبي��ق الكام��ل مل��واد قان��ون 
الكس��ب غي��ـ املش��ـوع رق��م )1( لس��نة 2005م يف قط��اع غ��زة، وبس��بب غي��اب دور رئي��س الس��لطة الفلس��طينية يف قط��اع 
غ��زة نتيج��ة حال��ة االنقس��ام السياس��ي، ف��إن ه��ذا اإلفص��اح يعتب��ـ منقوص��اً حي��ث إّن��ه وحس��ب القان��ون األساس��ي املع��ّدل 
يج��ب عل��ى كّل وزي��ـ أن يق��دم إق��ـاراً بالذم��ة املالي��ة اخلاص��ة ب��ه وبزوج��ه وب��أوالده القّص��ـ إل��ى رئي��س الس��لطة الوطني��ة 
ال��ذي يض��ع التـتيب��ات الالزم��ة للحف��اظ عل��ى س��ـيتها وتبق��ى س��ـية وال يج��وز االط��الع عليه��ا إاّل ب��إذن م��ن احملكم��ة العلي��ا 
عن��د االقتض��اء، كم��ا أّن قان��ون الكس��ب غي��ـ املش��ـوع رق��م )1( لس��نة 2005م ال��ذي مت تعديل��ه إل��ى قان��ون مكافح��ة الفس��اد 

يُعط��ي احل��ق لهيئ��ة مكافح��ة الفس��اد يف االّط��الع عل��ى إق��ـارات ال��ذمم املالي��ة اخلاص��ة بال��وزراء ورؤس��اء الهيئ��ات. 
أمّ��ا فيم��ا يخ��ص ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء غ��زة، ف��إّن له��ا مدّون��ة س��لوك خاص��ة بها مت اعتماده��ا يف العام 2019 وق��د مت تعميمها 
عل��ى الدوائ��ـ واألقس��ام والف��ـوع داخ��ل الش��ـكة، ومت نش��ـها عل��ى املوق��ع اإللكتـون��ي للش��ـكة بتاري��خ 2021/10/24، ولك��ّن 
موظف��ي الش��ـكة ل��م يتلق��وا التدري��ب ال��الزم عل��ى مدّون��ة الس��لوك، ويش��يـ محم��ود أب��و حي��ة مدي��ـ وح��دة التخطي��ط 
والتطوي��ـ يف الش��ـكة إل��ى أنّ��ه يت��م العم��ل باملدوّن��ة فعلي��اً داخ��ل الش��ـكة وأّن��ه يج��ـي اإلع��داد الس��تكمال بـام��ج تدريبي��ة 
عل��ى املدوّن��ة لتط��ال كاف��ة موظف��ي الش��ـكة، ولك��ن تت��م متابع��ة س��لوك املوظف��ني ومحاس��بتهم وفق��اً لتل��ك املدوّن��ة26. كم��ا أّن 
الش��ـكة قام��ت بإع��داد أدّل��ة خاص��ة بتلق��ي الهداي��ا واإلفص��اح ع��ن تض��ارب املصال��ح يف الع��ام 2021 ولكّنه��ا م��ا زال��ت قي��د 

االعتم��اد حت��ى تاري��خ إع��داد ه��ذا التقـي��ـ. 

أم��ا فيم��ا يتعل��ق بش��ـكة تولي��د كهـب��اء غ��زة، باعتباره��ا ش��ـكة مس��اهمة عام��ة فه��ي تخض��ع ملب��ادئ حوكم��ة الش��ـكات، 
وبس��بب ع��دم تع��اون إدارة الش��ـكة ل��م يت��م التحق��ق بش��كل مباش��ـ م��ن توّف��ـ مدّون��ة س��لوك خاص��ة بالعامل��ني يف الش��ـكة، 
ول��م يت��م التأك��د م��ن توّف��ـ أدّل��ة خاص��ة بتض��ارب املصال��ح أو تلق��ي الهداي��ا، كم��ا ل��م يت��م التأك��د م��ن قي��ام مس��ـولي الش��ـكة 
باإلفص��اح ع��ن ال��ذمم املالي��ة اخلاص��ة به��م، إاّل أّن ش��ـحبيل الزعي��م املستش��ار القانون��ي للش��ـكة أك��د لن��ا أّن للش��ـكة 
أنظمته��ا الداخلي��ة اخلاص��ة الت��ي اس��توردتها م��ن الش��ـكات املـسس��ة له��ا ول��م يس��بق أن ش��ارك ه��و يف إع��داد أّي��ة أدّل��ة 
أو أنظم��ة داخلي��ة خاص��ة مبدّون��ات الس��لوك أو تض��ارب املصال��ح أو تلق��ي الهداي��ا، كم��ا أك��د ع��دم اّطالع��ه عل��ى األم��ور 

التفصيلي��ة يف ه��ذا املج��ال حي��ث إّن هن��اك بع��ض االتفاقي��ات والعق��ود القانوني��ة الت��ي ال يّطل��ع عليه��ا27.

23  كتاب موجه بالربيد اإللكرتوين ملحطة توليد كهرباء غزة، بتاريخ 8/8/2021.

24  كتاب النزاهة والشفافية واملساءلة يف مكافحة الفساد، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، الطبعة الرابعة، 2016.

25  مقابلة مع هالة الزبدة، مساعد نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، 30/8/2021.

26  مقابلة مع محمود أبو حية، مدير وحدة التخطيط والتطوير يف رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة، 30/8/2021.

27  مكاملة هاتفية مع رشحبيل الزعيم، املستشار القانوين للرشكة الفلسطينية للكهرباء، 2/9/2021.
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بالنظ��ـ إل��ى النظ��ام الداخل��ي للش��ـكة يتض��ح أّن��ه ين��ص عل��ى أاّل تزي��د م��دة عضوي��ة مجل��س اإلدارة ع��ن س��نتنْي اثنت��نْي 
تنته��ي بانتخ��اب أو تعي��ني خل��ٍف ل��ه، لك��ّن الواق��ع يش��يـ إل��ى غي��ـ ذل��ك، حي��ث إّن اجل��زء اخل��اص مبجل��س اإلدارة يف 

التقاري��ـ الس��نوية يُظه��ـ بق��اء أعض��اء مجل��س اإلدارة ألكث��ـ م��ن س��نتني اثنت��ني28.  

توّفر مبادئ الشفافية يف إدارة قطاع الكهرباء يف قطاع غزة
تق��اس ش��فافية املـسس��ة مب��دى وض��وح القائم��ني عليه��ا مبختل��ف مس��توياتهم فيم��ا يخ��ص الق��ـارات والسياس��ات 
واإلج��ـاءات، ومس��توى اإلفص��اح ع��ن ش��ـوط ومعايي��ـ وآلي��ات احلص��ول عل��ى اخلدم��ات املقدم��ة ملتلق��ي اخلدم��ة بش��كل 

علن��ي ومتس��اٍو للمواطن��ني كاف��ة29.

يوج��د لس��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة يف قط��اع غ��زة موق��ع إلكتـون��ي فّع��ال، ويحت��وي املوق��ع عل��ى أه��داف الس��لطة 
وصالحياته��ا ومج��االت املش��ـوعات االس��تـاتيجية، كم��ا يوض��ح املوق��ع اإلدارات العام��ة للس��لطة ضم��ن هيكله��ا التنظيم��ي 
باإلضاف��ة إل��ى وص��ف مه��ام الدوائ��ـ اإلداري��ة والوح��دات التابع��ة لتل��ك اإلدارات، إاّل أّن الهي��كل التنظيم��ي املفّص��ل للس��لطة 
ونظ��ام موظفيه��ا وميزانيته��ا غي��ـ منش��ورة عل��ى املوق��ع، كم��ا أّن املوق��ع ال يوض��ح خط��ط املـسس��ة الس��ابقة واملس��تقبلية، 
باإلضاف��ة إل��ى وج��ود مناقص��ة واح��دة فق��ط معلن��ة عل��ى املوق��ع اإللكتـون��ي30. وتوج��د باإلضاف��ة إل��ى املوق��ع اإللكتـون��ي 
للس��لطة صفح��ة عل��ى الفيس��بوك )gov.Penra/com.facebook.www( يت��م فيه��ا ع��ـض األخب��ار واإلعالن��ات 
اخلاص��ة بالس��لطة، إالّ أنّ��ه لوح��ظ وج��ود فج��وة زمني��ة كبي��ـة يف نش��ـ نش��اطات الس��لطة عل��ى صفح��ة الفيس��بوك وصل��ت 
إل��ى خم��س س��نوات31، كم��ا يوج��د للس��لطة تطبي��ق إلكتـون��ي خ��اص بالتق��دمي لبع��ض اخلدم��ات م��ن قب��ل املواطن��ني32. إاّل 
أنّ الس��لطة ال تُفص��ح ع��ن تقاريـه��ا الدوري��ة س��واء اإلداري��ة أو املالي��ة عل��ى موقعه��ا اإللكتـون��ي أو عل��ى صفح��ة الفيس��بوك 

اخلاص��ة به��ا.

ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة له��ا موق��ع إلكتـون��ي فّع��ال يحت��وي عل��ى األنش��طة واخلدم��ات واألخب��ار اخلاص��ة 
بالش��ـكة، كم��ا أنّ الش��ـكة أع��دت خ��الل الع��ام 2021 دلي��ل إفص��اح ع��ن املعلوم��ات لكّن��ه م��ا زال قي��د االعتم��اد حت��ى تاري��خ 
إع��داد التقـي��ـ33، ومبـاجع��ة موق��ع الش��ـكة اإللكتـون��ي يتض��ح أنّ اخلط��ة االس��تـاتيجية منش��ورة لك��ن باختص��ار ش��ديد، 
حي��ث توج��د فق��ـات مختص��ـة ع��ن رؤي��ة الش��ـكة ورس��التها باإلضاف��ة إل��ى األه��داف االس��تـاتيجية والقي��م األساس��ية، 
ولك��ن يفتق��ـ اإلفص��اح ع��ن اخلط��ة االس��تـاتيجية إل��ى مس��تندات تفصيلي��ة توض��ح األنش��طة والبـام��ج الـئيس��ية الت��ي 
س��تقوم به��ا الش��ـكة يف املس��تقبل لتحقي��ق أهدافه��ا االس��تـاتيجية، فض��اًل ع��ن مـش��ـات قي��اس األداء الت��ي س��تقيس به��ا 
مس��توى إجن��از األه��داف وامل��دد الزمني��ة لتنفي��ذ تل��ك األنش��طة، األم��ـ ال��ذي يقل��ل م��ن مس��توى إتاح��ة الفـص��ة للجمه��ور 

لالّط��الع عل��ى خط��ط املـسس��ة وإش��ـاكه يف صياغ��ة ه��ذه اخلط��ط والتعلي��ق عليه��ا.

يظه��ـ موق��ع ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة إفصاح��اً ع��ن الهي��كل التنظيم��ي للش��ـكة بش��كل مفص��ل، لكّن��ه ال 
يظه��ـ إفصاح��اً ع��ن نظ��ام املوظف��ني والنظ��ام األساس��ي فيه��ا، أم��ا بخص��وص القوائ��م املالي��ة للش��ـكة ونتائ��ج أعماله��ا 
م��ن أرب��اح وخس��ائـ ف��إّن قان��ون الش��ـكات الفلس��طيني املطب��ق يف قط��اع غ��زة ال يف��ـض عل��ى الش��ـكات العام��ة أو الت��ي 
متل��ك احلكوم��ة احلص��ة األكب��ـ فيه��ا اإلفص��اح ع��ن القوائ��م املالي��ة، لذل��ك ال تق��وم ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة 
باإلفص��اح ع��ن قوائمه��ا املالي��ة للجمه��ور وتكتف��ي باإلفص��اح ع��ن بع��ض املـش��ـات املالي��ة البس��يطة ج��داً كنس��بة حتصي��ل 
الفواتي��ـ وإجمال��ي الدي��ون عل��ى املـسس��ات واألف��ـاد، األم��ـ ال��ذي ي��ـدي إل��ى ع��دم إط��الع اجلمه��ور عل��ى املـك��ز املال��ي 
للش��ـكة ونتائ��ج أعماله��ا م��ن أرب��اح أو خس��ائـ، كم��ا أّن غي��اب اإلفص��اح الكام��ل ع��ن إي��ـادات الش��ـكة ونفقاته��ا والطـيق��ة 

الت��ي تدي��ـ به��ا تل��ك اإلي��ـادات والنفق��ات يش��يـ إل��ى ضع��ف مب��دأ الش��فافية يف ه��ذا اجلان��ب. 

28  انظر/ي التقارير السنوية لرشكة توليد الكهرباء 2017،2018،2019،2020.

29  كتاب النزاهة والشفافية واملساءلة يف مكافحة الفساد، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، الطبعة الرابعة، 2016.

30  مناقصة رقم 2/2020 الخاصة بتقديم خدمات مكتب استشاري بشأن املولّدات التجارية.

31  ترصيح صحفي بتاريخ 1 أكتوبر 2015، تاله بعد ذلك إعالن بتاريخ 12 نوفمرب 2019، ثم بعض اإلعالنات واألخبار واألنشطة للعام 2021.

32  مقابلة مع هالة الزبدة، مساعد نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، 30/8/2021.

33  مقابلة مع محمد خلف، رئيس قسم التخطيط يف رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة، 30/8/2021.
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بالنظ��ـ إل��ى النظ��ام الداخل��ي للش��ـكة يتض��ح أّن��ه ين��ص عل��ى أاّل تزي��د م��دة عضوي��ة مجل��س اإلدارة ع��ن س��نتنْي اثنت��نْي 
تنته��ي بانتخ��اب أو تعي��ني خل��ٍف ل��ه، لك��ّن الواق��ع يش��يـ إل��ى غي��ـ ذل��ك، حي��ث إّن اجل��زء اخل��اص مبجل��س اإلدارة يف 

التقاري��ـ الس��نوية يُظه��ـ بق��اء أعض��اء مجل��س اإلدارة ألكث��ـ م��ن س��نتني اثنت��ني28.  

توّفر مبادئ الشفافية يف إدارة قطاع الكهرباء يف قطاع غزة
تق��اس ش��فافية املـسس��ة مب��دى وض��وح القائم��ني عليه��ا مبختل��ف مس��توياتهم فيم��ا يخ��ص الق��ـارات والسياس��ات 
واإلج��ـاءات، ومس��توى اإلفص��اح ع��ن ش��ـوط ومعايي��ـ وآلي��ات احلص��ول عل��ى اخلدم��ات املقدم��ة ملتلق��ي اخلدم��ة بش��كل 

علن��ي ومتس��اٍو للمواطن��ني كاف��ة29.

يوج��د لس��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة يف قط��اع غ��زة موق��ع إلكتـون��ي فّع��ال، ويحت��وي املوق��ع عل��ى أه��داف الس��لطة 
وصالحياته��ا ومج��االت املش��ـوعات االس��تـاتيجية، كم��ا يوض��ح املوق��ع اإلدارات العام��ة للس��لطة ضم��ن هيكله��ا التنظيم��ي 
باإلضاف��ة إل��ى وص��ف مه��ام الدوائ��ـ اإلداري��ة والوح��دات التابع��ة لتل��ك اإلدارات، إاّل أّن الهي��كل التنظيم��ي املفّص��ل للس��لطة 
ونظ��ام موظفيه��ا وميزانيته��ا غي��ـ منش��ورة عل��ى املوق��ع، كم��ا أّن املوق��ع ال يوض��ح خط��ط املـسس��ة الس��ابقة واملس��تقبلية، 
باإلضاف��ة إل��ى وج��ود مناقص��ة واح��دة فق��ط معلن��ة عل��ى املوق��ع اإللكتـون��ي30. وتوج��د باإلضاف��ة إل��ى املوق��ع اإللكتـون��ي 
للس��لطة صفح��ة عل��ى الفيس��بوك )gov.Penra/com.facebook.www( يت��م فيه��ا ع��ـض األخب��ار واإلعالن��ات 
اخلاص��ة بالس��لطة، إالّ أنّ��ه لوح��ظ وج��ود فج��وة زمني��ة كبي��ـة يف نش��ـ نش��اطات الس��لطة عل��ى صفح��ة الفيس��بوك وصل��ت 
إل��ى خم��س س��نوات31، كم��ا يوج��د للس��لطة تطبي��ق إلكتـون��ي خ��اص بالتق��دمي لبع��ض اخلدم��ات م��ن قب��ل املواطن��ني32. إاّل 
أنّ الس��لطة ال تُفص��ح ع��ن تقاريـه��ا الدوري��ة س��واء اإلداري��ة أو املالي��ة عل��ى موقعه��ا اإللكتـون��ي أو عل��ى صفح��ة الفيس��بوك 

اخلاص��ة به��ا.

ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة له��ا موق��ع إلكتـون��ي فّع��ال يحت��وي عل��ى األنش��طة واخلدم��ات واألخب��ار اخلاص��ة 
بالش��ـكة، كم��ا أنّ الش��ـكة أع��دت خ��الل الع��ام 2021 دلي��ل إفص��اح ع��ن املعلوم��ات لكّن��ه م��ا زال قي��د االعتم��اد حت��ى تاري��خ 
إع��داد التقـي��ـ33، ومبـاجع��ة موق��ع الش��ـكة اإللكتـون��ي يتض��ح أنّ اخلط��ة االس��تـاتيجية منش��ورة لك��ن باختص��ار ش��ديد، 
حي��ث توج��د فق��ـات مختص��ـة ع��ن رؤي��ة الش��ـكة ورس��التها باإلضاف��ة إل��ى األه��داف االس��تـاتيجية والقي��م األساس��ية، 
ولك��ن يفتق��ـ اإلفص��اح ع��ن اخلط��ة االس��تـاتيجية إل��ى مس��تندات تفصيلي��ة توض��ح األنش��طة والبـام��ج الـئيس��ية الت��ي 
س��تقوم به��ا الش��ـكة يف املس��تقبل لتحقي��ق أهدافه��ا االس��تـاتيجية، فض��اًل ع��ن مـش��ـات قي��اس األداء الت��ي س��تقيس به��ا 
مس��توى إجن��از األه��داف وامل��دد الزمني��ة لتنفي��ذ تل��ك األنش��طة، األم��ـ ال��ذي يقل��ل م��ن مس��توى إتاح��ة الفـص��ة للجمه��ور 

لالّط��الع عل��ى خط��ط املـسس��ة وإش��ـاكه يف صياغ��ة ه��ذه اخلط��ط والتعلي��ق عليه��ا.

يظه��ـ موق��ع ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة إفصاح��اً ع��ن الهي��كل التنظيم��ي للش��ـكة بش��كل مفص��ل، لكّن��ه ال 
يظه��ـ إفصاح��اً ع��ن نظ��ام املوظف��ني والنظ��ام األساس��ي فيه��ا، أم��ا بخص��وص القوائ��م املالي��ة للش��ـكة ونتائ��ج أعماله��ا 
م��ن أرب��اح وخس��ائـ ف��إّن قان��ون الش��ـكات الفلس��طيني املطب��ق يف قط��اع غ��زة ال يف��ـض عل��ى الش��ـكات العام��ة أو الت��ي 
متل��ك احلكوم��ة احلص��ة األكب��ـ فيه��ا اإلفص��اح ع��ن القوائ��م املالي��ة، لذل��ك ال تق��وم ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة 
باإلفص��اح ع��ن قوائمه��ا املالي��ة للجمه��ور وتكتف��ي باإلفص��اح ع��ن بع��ض املـش��ـات املالي��ة البس��يطة ج��داً كنس��بة حتصي��ل 
الفواتي��ـ وإجمال��ي الدي��ون عل��ى املـسس��ات واألف��ـاد، األم��ـ ال��ذي ي��ـدي إل��ى ع��دم إط��الع اجلمه��ور عل��ى املـك��ز املال��ي 
للش��ـكة ونتائ��ج أعماله��ا م��ن أرب��اح أو خس��ائـ، كم��ا أّن غي��اب اإلفص��اح الكام��ل ع��ن إي��ـادات الش��ـكة ونفقاته��ا والطـيق��ة 

الت��ي تدي��ـ به��ا تل��ك اإلي��ـادات والنفق��ات يش��يـ إل��ى ضع��ف مب��دأ الش��فافية يف ه��ذا اجلان��ب. 

28  انظر/ي التقارير السنوية لرشكة توليد الكهرباء 2017،2018،2019،2020.

29  كتاب النزاهة والشفافية واملساءلة يف مكافحة الفساد، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، الطبعة الرابعة، 2016.

30  مناقصة رقم 2/2020 الخاصة بتقديم خدمات مكتب استشاري بشأن املولّدات التجارية.

31  ترصيح صحفي بتاريخ 1 أكتوبر 2015، تاله بعد ذلك إعالن بتاريخ 12 نوفمرب 2019، ثم بعض اإلعالنات واألخبار واألنشطة للعام 2021.

32  مقابلة مع هالة الزبدة، مساعد نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، 30/8/2021.

33  مقابلة مع محمد خلف، رئيس قسم التخطيط يف رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة، 30/8/2021.
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ش��ـكة تولي��د كهـب��اء غ��زة ش��ـكة مس��اهمة عام��ة تختل��ف متطلب��ات اإلفص��اح فيه��ا ع��ن س��لطة الطاق��ة وش��ـكة توزي��ع 
الكهـب��اء، حي��ث تف��ـض قوان��ني الش��ـكات املس��اهمة العام��ة ومدّون��ة حوكم��ة الش��ـكات اإلفص��اح الكام��ل ع��ن التقاري��ـ 
املالي��ة وأعض��اء مجل��س اإلدارة ونس��بة ملكي��ة األس��هم، وتق��وم الش��ـكة باإلفص��اح لبورص��ة فلس��طني وهيئ��ة س��وق رأس املال 
واجلمه��ور ع��ن تقاريـه��ا املالي��ة بش��كل س��نوي ونص��ف س��نوي ورب��ع س��نوي وحتت��وي تل��ك التقاري��ـ إفصاح��اً ع��ن رس��الة 
اإلدارة، ونب��ذة ع��ن الش��ـكة وأهدافه��ا، وأرباحه��ا وخس��ائـها ومـكزه��ا املال��ي، ومكون��ات وأعض��اء وحواف��ز مجل��س اإلدارة 
فيه��ا، وأه��م اجتماع��ات مجل��س اإلدارة، وع��دد املوظف��ني ومـهالته��م، وااللتزام��ات القانوني��ة عل��ى الش��ـكة، ونش��اطات 

املس��ـولية االجتماعي��ة الت��ي تق��وم به��ا، وهيكلي��ة املس��اهمني، وتوزيع��ات األس��هم واألرب��اح34. 

وق��د بلغ��ت أرب��اح الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء خ��الل الع���ام 2019 م��ا قيمت��ه 12,450,448 دوالراً مق����ارنة م��ع األرب����اح 
املتحققة يف الع���ام 2018 والتي بلغ���ت 8,786,981 دوالراً، األم����ـ الذي س����اهم يف حتقيق من����ٍو يف ص����ايف األرب����اح بح�والي 

.  35%.41,69

وملزي��د م��ن التفاصي��ل ع��ن مس��توى اإلفص��اح والش��فافية يف املـسس��ات والش��ـكات املذك��ورة، القائم��ة التالي��ة توض��ح م��دى 
توف��ـ الش��فافية يف املواق��ع اإللكتـوني��ة للجه��ات الت��ي تدي��ـ قط��اع الكهـب��اء:

شركة التوليدشركة التوزيعسلطة الطاقةاملؤشر/اجلهة#

نعمنعمنعميوجد موقع إلكتـوني للمـسسة.1

نعمنعمنعماملوقع باللغة العـبية.2

يحتوي املوقع كامل اخلدمات التي تقدمها املـسسة 4
للمواطنني.

*نعمال

*نعماليوجد دليل خدمات ميكن االّطالع عليه من املوقع.5

النعمنعمالفئات املستهدفة من خدمات املـسسة واضحة.6

*نعمنعممتطلبات تقدمي اخلدمة واضحة.7

*نعمالالنماذج ذات العالقة باخلدمات متوفـة.8

*نعمنعمتوجد مواد توعوية حول اخلدمات املقدمة.9

*الالرسوم تقدمي اخلدمة واضحة للجمهور.10

يوجد توضيح حول املدة )الزمن( التي يتطلبها تقدمي 11
اخلدمة.

*نعمال

نعمنعمنعمأرقام االتصال باملـسسة متوفـة ومحدثة.12

النعمنعمهيكلية املـسسة وأقسامها متوفـة.13

*نعمنعمأرقام الفـوع متوفـة.14

النعماليوجد قسم للشكاوى.15

النعمالقسم الشكاوى سهل الوصول واالستخدام.16

النعمالتوجد آلية واضحة للـد على الشكاوى وزمنها.17

 ./www.pcma.ps موقع هيئة سوق رأس املال ،/https://web.pex.ps موقع بورصة فلسطني ،/http://www.pec.ps 34  انظر/ي موقع الرشكة الفلسطينية للكهرباء

35  التقرير السنوي للرشكة الفلسطينية للكهرباء للعام 2019، موقع بورصة فلسطني https://web.pex.ps/، موقع هيئة سوق رأس املال www.pcma.ps/، تاريخ االطاّلع 6/11/2021. 
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يوجد قسم لالقتـاحات والتشاور مع متلقي اخلدمة 18
وقياس الـضى

النعم36ال

نعمنعمنعمموقع املـسسة اجلغـايف واضح للجمهور.19

يوجد توضيح للفئات الداخلية الواجب التواصل 20
معها.

الالنعم

الالالاخلطط السنوية للمـسسة متوفـة21

الالنعميوجد تقاريـ تقييمية متوفـة.22

نعمنعمالاستـاتيجية املـسسة متوفـة.23

تنشـ املـسسة إعالنات التوظيف، وهل هي واضحة 24
وشفافة.

النعمال

هل تنشـ املـسسة إعالنات العطاءات واملشتـيات 25
وهل هي واضحة وشفافة؟

النعمال

نعمالالهل تنشـ املـسسة تقاريـ سنوية.26

الالالهل موازنة املـسسة منشورة.27

هل تنشـ املـسسة أّية تقاريـ خاصة تتعلق 28
باخلدمات؟

الالنعم

هل تنشـ املـسسة االتفاقيات التي تبـمها مع جهات 29
خارجية لتقدمي أو حتسني اخلدمات. 

النعمنعم

تنشـ املـسسة نتائج احلصول على الطلبات )منح 30
جامعية، نتائج توظيف، نتائج العطاءات...إلخ(.

الالال

*تعني أّن البند ال ينطبق على الشـكة.

36  قامت رشكة توزيع الكهرباء يف العام 2020 بعمل استطالعات رأي لقياس جودة الخدمات املقدمة، إاّل أنّه مل يسجل أن قامت الرشكة بتنظيم استطالع رأي للجمهور عىل موقعها اإللكرتوين.
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واقع املساءلة يف إدارة قطاع الكهرباء يف قطاع غزة
نظ��ـاً حلساس��ية قط��اع الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة، ف��إنّ س��لطة الطاق��ة يف غ��زة تنس��ق بع��ض أنش��طتها م��ع س��لطة الطاق��ة 
يف الضف��ة عل��ى عك��س بع��ض املـسس��ات األخ��ـى الت��ي ينقط��ع فيه��ا التواص��ل والتنس��يق بش��كل كام��ل، حي��ث هن��اك تقاري��ـ 
مش��تـكة يت��م تبادله��ا ب��ني اجلهت��ني، ولك��ّن الهي��كل التنظيم��ي ال��ذي يوض��ح مس��تويات املس��اءلة مختل��ف ب��ني الس��لطتنْي م��ا 
يضع��ف آلي��ة املس��اءلة الكامل��ة واملنظم��ة. يف ه��ذا الس��ياق، تق��وم س��لطة الطاق��ة يف غ��زة بـف��ع تقاري��ـ أداء دوري��ة للجن��ة 
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37  مقابلة مع هالة الزبدة، مساعد نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، 30/8/2021.

38  مقابلة مع محمود أبو حية، مدير وحدة التخطيط والتطوير يف رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة، 30/8/2021

39  مقابلة مع محمود أبو حية، مدير وحدة التخطيط والتطوير يف رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة، 30/8/2021.

40  تقرير لجنة املوازنة والشؤون املالية يف املجلس الترشيعي بعنوان »تقرير حول قطاع الكهرباء يف قطاع غزة«، 2004.
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االتفاقي��ة أّدت إل��ى حـم��ان خزين��ة الدول��ة م��ن مص��در ه��ام م��ن مص��ادر اإلي��ـادات بس��بب إعف��اء الش��ـكة واملس��اهمني 	·
واملقـض��ني م��ن كاف��ة الضـائ��ب واجلم��ارك.  

وج��ود تس��اؤالت وش��بهات ح��ول التـكيب��ة اإلداري��ة والقانوني��ة الت��ي تـب��ط العالق��ة ب��ني املس��اهمني الـئيس��يني يف 	·
الش��ـكة.

التزامات السلطة الفلسطينية جتاه الشـكات التي تعتبـ مجحفة بحق الشعب والسلطة الفلسطينية.	·

تكلف��ة إنش��اء محط��ة التولي��د مـتفع��ة ج��داً وتكلف��ة احلص��ول عل��ى الطاق��ة الكهـبائي��ة منه��ا أعل��ى بكثي��ـ م��ن تكلف��ة 	·
احلص��ول عليه��ا م��ن اجلان��ب اإلس��ـائيلي.

دفع السلطة الفلسطينية لغـامات كوارث للشـكة مببلغ 38 مليون دوالر نتيجة االنتفاضة الفلسطينية.	·

الت��زام الس��لطة بدف��ع مبل��غ 30 ملي��ون دوالر ش��هـياً للش��ـكة وه��و مبل��غ كبي��ـ ج��داً خصوص��ا أّن تكلف��ة تش��غيل وصيان��ة 	·
احملط��ة س��نوياً ه��ي 5 ملي��ون دوالر فق��ط.

وق��د أوص��ى التقـي��ـ املذك��ور بض��ـورة قي��ام املجل��س التش��ـيعي بتش��كيل جلن��ة تض��م ممثل��ني ع��ن وزارة املالي��ة وخب��ـاء 
يف مج��ال الطاق��ة والقان��ون تق��وم بإع��ادة صياغ��ة االتفاقي��ات الت��ي وقعته��ا الس��لطة الفلس��طينية م��ع ش��ـكات الطاق��ة، 
وتصحي��ح قي��م نفق��ات م��ا قب��ل التأس��يس للمحط��ة بحي��ث تك��ون عادل��ة بالنس��بة لعام��ة املس��اهمني، وإجب��ار ش��ـكة التولي��د 
عل��ى النق��ل الداخل��ي والتوزي��ع، وق��د طالب��ت اللجن��ة حينه��ا بتش��كيل جلن��ة حتقي��ق رس��مية يف مالبس��ات موض��وع ش��ـكة 
تولي��د الكهـب��اء ورف��ع تقـي��ـ للمجل��س يف م��دة أقصاه��ا ش��هـ م��ن تاريخ��ه، إاّل أّن أّي��اً م��ن املجل��س التش��ـيعي أو الس��لطة 
الفلس��طينية ل��م ميارس��ا ال��دور املطل��وب منهم��ا يف ه��ذه القضي��ة وبقي��ت الش��ـكة واألط��ـاف الت��ي وقع��ت االتفاقي��ة معه��ا 

خ��ارج نط��اق احملاس��بة واملس��اءلة.

م��ا ت��زال التس��اؤالت بخص��وص الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء ومحط��ة التولي��د قائم��ة حت��ى الوق��ت احلال��ي خصوص��اً 
م��ع اس��تمـار أزم��ة الكهـب��اء الت��ي يعان��ي منه��ا قط��اع غ��زة، وم��ا ت��زال خ��ارج نط��اق املس��اءلة، حي��ث يـك��د يعق��وب الغن��دور 
مـاق��ب ع��ام الش��ـكات يف وزارة االقتص��اد الفلس��طينية41 يف غ��زة أّن��ه وبالـغ��م م��ن أّن مـاق��ب الش��ـكات يحض��ـ االجتم��اع 
الع��ادي الس��نوي للش��ـكة، وأّن للش��ـكة س��جالت قانوني��ة ل��دى ال��وزارة، وتق��وم بتزوي��د ال��وزارة بتقاري��ـ إداري��ة ومالي��ة كّل 
6 ش��هور، إالّ أنّ الش��ـكة تتمت��ع بخصوصي��ة »سياس��ية« حي��ث ال تنّظ��م وزارة االقتص��اد ج��والت رقابي��ة عل��ى أعماله��ا، كم��ا 

أّنه��ا ال تخض��ع لـقاب��ة اجله��ات الـقابي��ة يف غ��زة أو الضف��ة الغـبي��ة.

م��ن جه��ة أخ��ـى ف��إن كثي��ـا م��ن التس��اؤالت تُث��ار فيم��ا يتعل��ق مبش��اريع الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء املس��تقبلية، ويف ه��ذا 
الص��دد يـك��د محم��د أب��و جي��اب رئي��س حتـي��ـ صحيف��ة االقتصادي��ة أّن��ه وبالـغ��م م��ن أّن االتفاقي��ة الس��ابقة املجحف��ة 
تعف��ي الش��ـكة م��ن كثي��ـ م��ن التزاماته��ا42، إاّل أّن الق��ادم ق��د يك��ون أكث��ـ غموض��اً خصوص��اً فيم��ا يتعل��ق باملس��اعي لتش��غيل 
محط��ة التولي��د يف القط��اع عل��ى الغ��از ب��دالً م��ن الدي��زل الت��ي ب��دأت فكـته��ا من��ذ الع��ام 2018 ول��م يت��م اتخ��اذ أّي خط��وة 
حت��ى اآلن لتحقي��ق تل��ك املس��اعي، فق��د أظه��ـ حتقي��ٌق صحف��ٌي ش��مل ع��دداً م��ن املس��ـولني احلكومي��ني م��ن الس��لطة 
الفلس��طينية وم��ن حكوم��ة غ��زة وم��ن الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء أّن جمي��ع املس��اعي واخلط��ط لتنفي��ذ مش��ـوع التحوي��ل 
م��ن الدي��زل إل��ى الغ��از ت��ـاوح مكانه��ا بانتظ��ار م��ا س��تنتجه مس��اعي جتدي��د االتفاقي��ة الت��ي س��تنتهي يف الع��ام 2024، كم��ا 
يش��يـ التحقي��ق إل��ى أّن��ه حت��ى ل��و مت التحوي��ل ف��إّن ذل��ك ل��ن يزي��د م��ن س��اعات وص��ل التي��ار الكهـبائ��ي ألكث��ـ م��ن س��اعة 

أو س��اعتني فق��ط يومي��ا43ً. 

41  مقابلة مع يعقوب الغندور مراقب عام الرشكات يف وزارة االقتصاد الفلسطينية بغزة، 26/8/2021. 

42  مكاملة هاتفية مع محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة االقتصادية، أكّد أّن االتفاق مجحف ويعفي الرشكة من كثري من التزاماتها، 5/9/2021.

 .https://www.facebook.com/watch/?v=3038008813094440 43  انظر/ي رابط التحقيق الصحفي
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41  مقابلة مع يعقوب الغندور مراقب عام الرشكات يف وزارة االقتصاد الفلسطينية بغزة، 26/8/2021. 

42  مكاملة هاتفية مع محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة االقتصادية، أكّد أّن االتفاق مجحف ويعفي الرشكة من كثري من التزاماتها، 5/9/2021.

 .https://www.facebook.com/watch/?v=3038008813094440 43  انظر/ي رابط التحقيق الصحفي
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إّن مل��ف محط��ة تولي��د الكهـب��اء يعتب��ـ صندوق��اً أس��وَد حت��ى اآلن، ال تلت��زم في��ه كاف��ة األط��ـاف مبب��ادئ النزاهة والش��فافية 
واملس��اءلة، وم��ا ي��زال يحت��وي خفاي��ا كثي��ـة تط��ـح الكثي��ـ م��ن التس��اؤالت وعالم��ات االس��تفهام، كس��بب من��ح االمتي��از 
حملط��ة التولي��د؟ وم��ن ال��ذي وقع��ه؟ وم��ن ه��م م��اّلك احملط��ة واجله��ات املس��تفيدة منه��ا؟ وه��ل س��يتم جتدي��د االتفاقي��ة م��ع 

الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء أم ال؟

املساءلة املجتمعية يف إدارة قطاع الكهرباء يف قطاع غزة
حاول��ت بع��ض الق��وى السياس��ية واملدني��ة ممارس��ة املس��اءلة والـقاب��ة عل��ى قط��اع الكهـب��اء، فف��ي الع��ام 2013 ق��ـرت الق��وى 
الوطني��ة واإلس��المية يف قط��اع غ��زة تش��كيل جلن��ة وطني��ة ملتابع��ة مل��ف أزم��ة الكهـب��اء والبح��ث يف احلل��ول االس��تـاتيجية 

له��ا، إاّل أّن ه��ذه اللجن��ة ل��م تتمخ��ض عنه��ا أّي��ة حل��ول.

تتابع��ت اجله��ود حل��ّل األزم��ة م��ن قب��ل الق��وى والفصائ��ل الفلس��طينية يف الع��ام 2015، ومبـاجع��ة محاض��ـ االجتماع��ات 
اخلاص��ة باللجن��ة الوطني��ة حل��ّل أزم��ة الكهـب��اء والـس��ائل والبـقي��ات الت��ي وجهته��ا جله��ات ع��دة44، تب��ني أّن احلل��ول 
املقتـح��ة بالـغ��م م��ن أّنه��ا مـقت��ة وال تأخ��ذ البع��د االس��تـاتيجي إاّل أّنه��ا فش��لت يف التوّص��ل إل��ى وض��ع حل��ول فّعال��ة ألزم��ة 

الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة.

ش��هد الع��ام 2017 االتف��اق ب��ني ممثل��ي الق��وى الوطني��ة واإلس��المية، والصحفي��ني، والقط��اع اخل��اص، واملجتم��ع املدن��ي، 
وبحض��ور وزي��ـْي حكوم��ة التواف��ق حينه��ا د. مأم��ون أب��و ش��هال، ود. مفي��د احلس��اينة عل��ى تنفي��ذ مب��ادرة م��ن ثماني��ة بن��ود 

حل��ل أزم��ة الكهـب��اء تتلخ��ص يف التال��ي45:

تش��كيل هيئ��ة متابع��ة وطني��ة تض��م ممثل��ني ع��ن الق��وى الوطني��ة والقط��اع اخل��اص والس��لطة الفلس��طينية وممث��ل ع��ن . 1
املجتم��ع املدن��ي ملتابع��ة تطبي��ق االتف��اق ب��ني األط��ـاف كاف��ة. 

إع��ادة تش��كيل مجل��س إدارة ش��ـكة توزي��ع الكهـب��اء عل��ى أس��س وطني��ة ومهني��ة ومبش��اركة خب��ـاء ومختص��ني، وكذل��ك . 2
تش��كيل املجل��س األعل��ى للطاق��ة، بحي��ث يتش��ّكل عل��ى أس��س وطني��ة ومهني��ة ومبش��اركة خب��ـاء ومختص��ني يف مج��االت 
الطاق��ة واملالي��ة واالقتص��اد والكهـب��اء واإلدارة، وتش��ـع اللجن��ة الوطني��ة املش��ّكلة بط��ـح بن��ك أس��ماء مقتـح��ة لتش��كيل 
املجل��س عل��ى أس��س ومعايي��ـ مهني��ة منه��ا أن يت��م االختي��ار بعي��داً ع��ن االنتم��اء السياس��ي وف��ق أس��س مهني��ة تخصصية، 

مب��ا يبع��د قط��اع الكهـب��اء ع��ن سياس��ات احملاصص��ة، والتجاذب��ات واملناكف��ات السياس��ية.
تلت��زم اجله��ات املس��ـولة يف غ��زة بدف��ع املس��تحقات ع��ن املـسس��ات وال��وزارات ودور العب��ادة، وتـكي��ب ع��دادات مس��بقة . 3

الدف��ع، ويش��مل ذل��ك إج��ـاء عملي��ة ج��ـد للدي��ون واملس��تحقات املتـتب��ة عل��ى ه��ذه اجله��ات، وجدول��ة الدي��ون وتوفي��ـ 
الضمان��ات الالزم��ة لتس��ديدها، وتـكي��ب ع��دادات مس��بقة الدف��ع للجه��ات املذك��ورة، وإل��زام اجله��ات الـس��مية يف غ��زة 

بتحّم��ل مس��ـولياتها جت��اه تنفي��ذ وتطبي��ق ذل��ك.
تفعي��ل نظ��ام اجلباي��ة بش��كل واس��ع، وحتدي��د األس��ـ الفقي��ـة بالتع��اون م��ع وزارة الش��ـون االجتماعي��ة م��ع الت��زام . 4

الش��ـكة بتـكي��ب ع��دادات مس��بقة الدف��ع مجاني��ة لتل��ك األس��ـ وتخصي��ص مبل��غ ش��هـي ل��كّل مش��تـك مب��ا ال يق��ل ع��ن 
80 ش��يكاًل، باإلضاف��ة إل��ى خل��ق حواف��ز للمش��تـكني امللتزم��ني املس��ددين خاص��ة م��ن علي��ه مس��تحقات مالي��ة. 

كم��ا ش��ملت املب��ادرة تش��كيل املجل��س األعل��ى للطاق��ة بحي��ث يك��ون م��ن مهام��ه الـئيس��ية التخطي��ط االس��تـاتيجي واملتكام��ل 
لسياس��ات الطاق��ة مب��ا يس��تجيب ملتطلب��ات الس��وق وحاج��ة املواطن��ني، ووض��ع اخلط��ط والسياس��ات مبا يضمن االس��تخدام 
األمث��ل للطاق��ة، واالس��تثمار األمث��ل للم��وارد الطبيعي��ة للطاق��ة، ووض��ع منظوم��ة إداري��ة ومالي��ة لتحس��ني اجلباي��ة مب��ا 

يحق��ق الـقاب��ة واالس��تقـار يف عملي��ات التحصي��ل.

44  رسائل لرامي الحمد الله رئيس الوزراء السابق يف التواريخ: 2016-1-4، 15/1/2017، 19/2/2017، 31/12/2015، رسالة للرئيس الفلسطيني بتاريخ 3/2016-28، رسالة للرئيس املرصي عبد الفتاح السييس 19-2-2017.

45  مذكرة االتفاق الوطني لحل قضية أزمة الكهرباء، 2017.
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واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة

باإلضاف��ة إل��ى املب��ادرات الت��ي قام��ت به��ا فصائ��ل العم��ل السياس��ي حل��ّل أزم��ة الكهـب��اء وتعزي��ز النزاه��ة والش��فافية 
واملس��اءلة يف إدارة قط��اع الكهـب��اء، تقدم��ت بع��ض اجله��ات والش��خصيات املجتمعي��ة الناش��طة يف ه��ذا املج��ال مبب��ادرات 
أهلي��ة، فف��ي الع��ام 2015 ط��ـح بع��ض النش��طاء واخلب��ـاء يف ن��داء الوط��ن - التجم��ع الوطن��ي الفلس��طيني مب��ادرة إليج��اد 
حل��ول ألزم��ة الكهـب��اء واحت��وت عل��ى س��بعة مب��ادئ رئيس��ية وه��ي: )1( إخ��ـاج مل��ف الكهـب��اء م��ن دائ��ـة السياس��يني إل��ى 

دائ��ـة اإلداري��ني االقتصادي��ني. )2( اس��تحداث

آلي��ة لضم��ان توفي��ـ الكهـب��اء للفئ��ات املُعدم��ة. )3( إق��ـار وتعزي��ز مب��دأ أّن الش��عب ه��و م��ن يدف��ع ثم��ن م��ا يس��تهلك. )4( 
إدارة املص��ادر واألحم��ال بخط��ط تقني��ة أش��مل وأدق للوص��ول لالس��تخدام األمث��ل. )5( اعتم��اد سياس��ات وإج��ـاءات إداري��ة 
ومالي��ة وأمني��ة لف��ـض احلل��ول. )6( تعزي��ز مش��اريع الطاق��ة الشمس��ية وضم��ان توافقه��ا م��ع السياس��ة العام��ة للـؤي��ة 

املطـوح��ة. )7( تطوي��ـ واس��تحداث مص��ادر جدي��دة للطاق��ة لتغطي��ة احتياج��ات قط��اع غ��زة م��ن الكهـب��اء46.

يف الع��ام 2020 مت اإلع��الن ع��ن تش��كيل التحال��ف األهل��ي إلنق��اذ قط��اع الكهـب��اء كجس��م أهل��ي غي��ـ رس��مي ق��ادر عل��ى 
دع��م جه��ود مختل��ف األط��ـاف ذات العالق��ة مبنظوم��ة الكهـب��اء، ويف الوق��ت نفس��ه الضغ��ط املجتمع��ي ال��وازن م��ن أج��ل 
إيج��اد حل��ول س��ـيعة ق��ادرة عل��ى التخفي��ف م��ن معان��اة املواط��ن ومعاجل��ة قضي��ة مول��دات الش��وارع، وحتيي��د مل��ف الكهـب��اء 
ع��ن التجاذب��ات السياس��ية وتأثي��ـات االنقس��ام وتداعيات��ه، وإدارت��ه عل��ى أس��س مهني��ة احتـافي��ة غي��ـ سياس��ية وغي��ـ 
فصائلي��ة، ورف��ع الوع��ي ل��دى اجلمه��ور بأهمي��ة تـش��يد اس��تهالك الطاق��ة، وتق��دمي اقتـاح��ات للوص��ول إل��ى ح��ل ج��ذري 
ألزم��ة الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة47، إاّل أّن اجله��ات املس��ـولة يف غ��زة رفض��ت فك��ـة تش��كيل ه��ذا التجم��ع وعل��ى إث��ـ ذل��ك 

مت اعتب��اره غي��ـ قانون��ي48.

46  مبادرة نداء الوطن – التجمع الوطني الفلسطيني.

47  مقابلة مع عصام حامد، أمني رس التحالف األهيل إلنقاذ قطاع الكهرباء، 24/8/2021.

48  مراسلة حكومية من وزارة الداخلية لسلطة الطاقة بغزة، 16/9/2020.
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47  مقابلة مع عصام حامد، أمني رس التحالف األهيل إلنقاذ قطاع الكهرباء، 24/8/2021.
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21

االستنتاجات

االستنتاجات املتعلقة باإلطار القانوني واملؤسسي لقطاع الكهرباء
افتق��ار املنظوم��ة القانوني��ة والتش��ـيعية يف قط��اع غ��زة إل��ى القوان��ني والتش��ـيعات املعتم��دة واملفّعل��ة الت��ي تنظ��م قط��اع . 1

الكهـب��اء وعم��ل اجله��ات املش��ـفة علي��ه.
القان��ون الوحي��د املعم��ول ب��ه م��ن قب��ل اجله��ات املش��ـفة عل��ى الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة ه��و قان��ون إنش��اء س��لطة الطاق��ة . 2

الفلسطينية.
 ال يت��م التعاط��ي م��ع الق��ـار بقان��ون بش��أن قان��ون الكهـب��اء الع��ام وتعديالت��ه م��ن قب��ل س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة 3. 

يف قط��اع غ��زة نتيج��ة لالنقس��ام السياس��ي الداخلي.
ل��م يت��م إق��ـار مش��اريع القوان��ني املقدم��ة للمجل��س التش��ـيعي »كتل��ة التغيي��ـ واإلص��الح« حت��ى اآلن، األم��ـ ال��ذي . 4

يضع��ف نزاه��ة احلك��م يف ذل��ك القط��اع امله��م، وي��ـدي لغي��اب خط��ة وطني��ة واضح��ة املعال��م وش��املة لتطوي��ـ قط��اع 
الكهـب��اء. 

التأخّ��ـ يف تفعي��ل قان��ون كهـب��اء فلس��طيني حدي��ث ي��ـدي إل��ى تـكي��ز إدارة القط��اع بي��د س��لطة الطاق��ة وامل��وارد . 5
الطبيعي��ة كمـسس��ة واح��دة، األم��ـ ال��ذي ينت��ج عن��ه غي��اب جس��م رقاب��ي مس��تقل منظ��م لقط��اع الكهـب��اء، إضاف��ة إل��ى 

س��وء اخلدم��ة ووج��ود تباي��ن كبي��ـ يف أس��عار الكهـب��اء نتيج��ة غي��اب تعـف��ة موح��دة لألس��عار.
غي��اب مجل��س تنظي��م قط��اع الكهـب��اء يضع��ف ال����دور اإلش��ـايف والـقاب���ي عل���ى آلي��ات عم��ل ه��ذا القط��اع ويقل��ل م��ن . 6

فـص تعزي����ز النزاه����ة وإش��اعة الش����فافية واملس��اءلة.  
بالـغ��م م��ن االنتق��ادات الس��ابقة لقان��ون الش��ـكات التجاري��ة رق��م )7( لس��نة 2012 عن��د تأسيس��ه م��ن قب��ل املجل��س . 7

التش��ـيعي بغ��زة »كتل��ة التغيي��ـ واإلص��الح«، إاّل أّن القان��ون س��اٍر ومعم��ول ب��ه م��ن قب��ل احلكوم��ة يف غ��زة وتتعاط��ى مع��ه 
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وضم��ان توّف��ـ متطلب��ات الس��المة العام��ة فيه��ا.
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االستنتاجات املتعلقة ببيئة النزاهة يف إدارة قطاع الكهرباء يف قطاع غزة
يت��م العم��ل مبدّون��ة قواع��د الس��لوك الوظيف��ي وأخالقي��ات الوظيف��ة العام��ة الص��ادرة ع��ن دي��وان املوظف��ني الع��ام يف . 	

س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة، إاّل أّن موظف��ي الس��لطة ل��م يتلق��وا تدريب��ات عل��ى ه��ذه املدّون��ة.
ال تتوفـ لدى سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية بغزة أّية أنظمة أو أدّلة خاصة بتضارب املصالح أو تلقي الهدايا.. 	
عل��ى عك��س باق��ي مس��ـولي احلكوم��ة يف غ��زة ف��إّن نائ��ب رئي��س س��لطة الطاق��ة يف غ��زة ق��د أفص��ح للجن��ة متابع��ة . 	

العم��ل احلكوم��ي ع��ن أموال��ه املنقول��ة وغي��ـ املنقول��ة، ولك��ن ل��م يت��م عم��ل إق��ـار ذم��ة مالي��ة ل��دى محكم��ة الع��دل العلي��ا 
حس��ب القان��ون.

ال توجد لدى سلطة الطاقة بقطاع غزة أنظمة أو أدّلة تتعلق بتضارب املصالح أو تلقي الهدايا.. 	
تتوف��ـ ل��دى ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة مدّون��ة س��لوك خاص��ة به��ا مت اعتماده��ا يف الع��ام 2019 ويت��م العم��ل . 	

به��ا وه��ي منش��ورة عل��ى املوق��ع اإللكتـون��ي للش��ـكة، إاّل أّن موظف��ي الش��ـكة ل��م يتلق��وا التدري��ب ال��الزم عل��ى مدّون��ة 
الس��لوك، ولك��ن يج��ـي اإلع��داد لبـام��ج تدريب��ة عل��ى تل��ك املدّون��ة.

قام��ت ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة بإع��داد أدّل��ة خاص��ة بتلق��ي الهداي��ا وتض��ارب املصال��ح يف الع��ام 2021 . 	
ولكّنه��ا م��ا زال��ت قي��د االعتم��اد حت��ى تاريخ��ه.

نتيج��ة لع��دم تفعي��ل القوان��ني اخلاص��ة مبكافح��ة الفس��اد أو الكس��ب غي��ـ املش��ـوع ال يق��وم مس��ـولو ش��ـكة توزي��ع . 	
كهـب��اء محافظ��ات غ��زة وأعض��اء مجل��س اإلدارة باإلفص��اح الكام��ل ع��ن ال��ذمم املالي��ة، ولك��ّن دلي��ل تض��ارب املصال��ح 

اجلدي��د وال��ذي ه��و قي��د االعتم��اد ين��ص عل��ى ض��ـورة اإلفص��اح ع��ن ال��ذمم املالي��ة ملس��ـولي الش��ـكة.
يوج��د ل��دى ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة نظ��ام خ��اص لتق��دمي الش��كاوى وتتلق��ى الش��ـكة الش��كاوى م��ن . 	

املواطن��ني باس��تمـار م��ن خ��الل منظوم��ة محوس��بة للش��كاوى واملقتـح��ات.
لدى الشـكة الفلسطينية للكهـباء أنظمة داخلية خاصة استوردتها من الشـكات املـسسة لها.. 	

ل��م يس��بق أن ش��ارك املستش��ار القانون��ي للش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء يف إع��داد أّي��ة أدل��ة أو أنظم��ة داخلي��ة خاص��ة . 		
مبدّون��ات الس��لوك أو تض��ارب املصال��ح أو تلق��ي الهداي��ا.

بق��اء أعض��اء مجل��س اإلدارة يف الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء ألكث��ـ م��ن س��نتنْي اثنت��نْي يف مخالف��ة للنظ��ام الداخل��ي . 		
للشـكة.

االستنتاجات املتعلقة ببيئة الشفافية يف إدارة قطاع الكهرباء يف قطاع غزة
ل��دى س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة موق��ع إلكتـون��ي فّع��ال يحت��وي عل��ى أه��داف الس��لطة وصالحياته��ا . 	

ومج��االت املش��ـوعات االس��تـاتيجية، كم��ا يوض��ح املوق��ع اإلدارات العام��ة للس��لطة ضم��ن هيكلها التنظيم��ي باإلضافة 
إل��ى وص��ف مه��ام الدوائ��ـ اإلداري��ة والوح��دات التابع��ة لتل��ك اإلدارات.

الهي��كل التنظيم��ي املفّص��ل لس��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة ونظ��ام موظفيه��ا وميزانيته��ا غي��ـ منش��ورة عل��ى . 	
املوق��ع اإللكتـون��ي.

ال يت��م اإلفص��اح ع��ن خط��ط س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة الس��ابقة واملس��تقبلية، كم��ا أّن اإلفص��اح ع��ن . 	
املناقص��ات اخلاص��ة بالس��لطة غي��ـ كاٍف.

وجود فجوة زمنية كبيـة يف نشـ نشاطات السلطة على صفحة الفيسبوك وصلت إلى خمس سنوات.. 	
ال تفص��ح س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة ع��ن تقاريـه��ا الدوري��ة س��واء اإلداري��ة أو املالي��ة منه��ا عل��ى موقعه��ا . 	

اإللكتـون��ي أو عل��ى صفح��ة الفيس��بوك اخلاص��ة به��ا.
قام��ت ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة بإع��داد دلي��ل إفص��اح ع��ن املعلوم��ات لكّن��ه م��ا ي��زال قي��د االعتم��اد حت��ى . 	

تاري��خ إع��داد التقـي��ـ.
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اخلط��ة االس��تـاتيجية لش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة منش��ورة لك��ن باختص��ار ش��ديد، حي��ث حتت��وي عل��ى . 	
فق��ـات مختص��ـة ع��ن رؤي��ة الش��ـكة ورس��التها باإلضاف��ة إل��ى األه��داف االس��تـاتيجية والقي��م األساس��ية، ولك��ن 
يفتق��ـ اإلفص��اح ع��ن اخلط��ة االس��تـاتيجية إل��ى مس��تندات تفصيلي��ة توض��ح األنش��طة والبـام��ج الـئيس��ية الت��ي 
س��تقوم به��ا الش��ـكة يف املس��تقبل لتحقي��ق أهدافه��ا االس��تـاتيجية ومـش��ـات قي��اس األداء الت��ي س��تقيس به��ا مس��توى 
إجن��از األه��داف وامل��دد الزمني��ة لتنفي��ذ تل��ك األنش��طة، األم��ـ ال��ذي يقل��ل م��ن مس��توى إتاح��ة الفـص��ة للجمه��ور 

لالّط��الع عل��ى خط��ط املـسس��ة وإش��ـاكه يف صياغ��ة ه��ذه اخلط��ط والتعلي��ق عليه��ا.

إفص��اح ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة ع��ن املعلوم��ات اخلاص��ة به��ا للجمه��ور غي��ـ كاٍف، حي��ث ال تفص��ح . 	
الش��ـكة ع��ن القوائ��م املالي��ة ونتائ��ج األعم��ال م��ن أرب��اح وخس��ائـ، م��ا ي��ـدي إل��ى ع��دم إْط��الع اجلمه��ور عل��ى املـك��ز 

املال��ي للش��ـكة ونتائ��ج أعماله��ا م��ن أرب��اح أو خس��ائـ. 

إفص��اح الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء ع��ن املعلوم��ات اخلاص��ة به��ا للمس��اهمني يت��م وف��ق قواع��د حوكم��ة الش��ـكات، . 	
حي��ث تص��در الش��ـكة تقاري��ـ س��نوية ونص��ف س��نوية ورب��ع س��نوية حتت��وي عل��ى املـك��ز املال��ي للش��ـكة ونتائ��ج أعماله��ا، 
باإلضاف��ة إل��ى مكون��ات وأعض��اء وحواف��ز مجل��س اإلدارة فيه��ا، وااللتزام��ات القانوني��ة عل��ى الش��ـكة، ونش��اطات 

املس��ـولية االجتماعي��ة الت��ي تق��وم به��ا الش��ـكة، وهيكلي��ة املس��اهمني، وتوزيع��ات األس��هم واألرب��اح. 

االستنتاجات املتعلقة ببيئة املساءلة يف إدارة قطاع الكهرباء يف قطاع غزة  
يوج��د تنس��يق جزئ��ي ب��ني س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة م��ع س��لطة الطاق��ة يف رام اهلل يف مج��ال التقاري��ـ . 	

املش��تـكة وتوزي��ع حص��ص املش��اريع والتموي��ل اخلارج��ي.

تق��وم س��لطة الطاق��ة بغ��زة بـف��ع تقاري��ـ أداء دوري��ة للجن��ة متابع��ة العم��ل احلكوم��ي يف غ��زة ولي��س للمجل��س التش��ـيعي . 	
»كتل��ة التغيي��ـ واإلصالح«.

ـَض عل��ى اللجن��ة االقتصادي��ة يف املجل��س التش��ـيعي »كتل��ة . 	 االتفاقي��ات الت��ي تعقده��ا س��لطة الطاق��ة بغ��زة ال تُع��
ـ واإلص��الح«، م��ا يقل��ل م��ن ف��ـص اّط��الع املجل��س التش��ـيعي عليه��ا وتقييمه��ا وإعط��اء املش��ورة بخصوصه��ا. التغيي��

ق��ام املجل��س التش��ـيعي بغ��زة » كتل��ة التغيي��ـ واإلص��الح« يف فت��ـات س��ابقة بعق��د بع��ض جلس��ات االس��تماع واألس��ئلة . 	
البـملاني��ة لـؤس��اء س��لطة الطاق��ة بغ��زة.

ال توج��د ل��دى س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة آلي��ة أو نظ��ام الس��تقبال الش��كاوى م��ن اجلمه��ور إمّن��ا يت��م . 	
اس��تالم الش��كاوى املقدم��ة م��ن بع��ض املـسس��ات وش��ـكات القط��اع اخل��اص.

توج��د ل��دى ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة إدارة رقاب��ة داخلي��ة ووح��دة تدقي��ق داخل��ي تقوم��ان مبتابع��ة ومـاقب��ة . 	
األداء املال��ي واإلداري والفن��ي للش��ـكة.

تخض��ع ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة إلش��ـاف فعل��ي م��ن س��لطة الطاق��ة ولـقاب��ة فعلي��ة م��ن دي��وان الـقاب��ة . 	
املالي��ة واإلداري��ة.

تق��وم ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة مبـاقب��ة س��لوك املوظف��ني فيه��ا وتقيي��م م��دى التزامه��م مبدّون��ة الس��لوك . 	
وباق��ي األنظم��ة والتعليم��ات، وقام��ت بتش��كيل جل��ان حتقي��ق م��ع بع��ض املخالف��ني منه��م تـت��ب عليه��ا فص��ل بع��ض 

العامل��ني.

قام��ت ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة بتحوي��ل ع��دد م��ن أصح��اب املوّل��دات التجاري��ة للنياب��ة العام��ة بع��د أن . 	
تبين��ت س��ـقتهم خلط��وط الكهـب��اء العام��ة الت��ي تديـه��ا الش��ـكة.

يوج��د ل��دى ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة نظ��ام خ��اص لتق��دمي الش��كاوى وتتلق��ى الش��ـكة الش��كاوى م��ن . 		
املواطن��ني باس��تمـار م��ن خ��الل منظوم��ة محوس��بة للش��كاوى واملقتـح��ات.
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م��ا ت��زال االتفاقي��ة األول��ى لتأس��يس الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء الت��ي وقعته��ا الس��لطة الفلس��طينية والت��ي مت م��ن . 		
خالله��ا من��ح الش��ـكة احل��ق احلص��ـي لتولي��د الكهـب��اء يف قط��اع غ��زة مل��دة عش��ـين عام��اً مث��ار ج��دل يف الش��ارع 

الفلس��طيني وتش��وبها الكثي��ـ م��ن ش��بهات الفس��اد ومخالف��ة القوان��ني والتش��ـيعات.

م��ا ت��زال الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء خ��ارج نط��اق املس��اءلة واحملاس��بة م��ن قب��ل جمي��ع األط��ـاف الفاعل��ة يف . 		
الس��احة الفلس��طينية احلكومي��ة منه��ا والسياس��ية ومـسس��ات املجتم��ع املدن��ي.

ال تنظ��م وزارة االقتص��اد بغ��زة ج��والت رقابي��ة عل��ى أعم��ال الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء ومحط��ة التولي��د التابع��ة . 		
له��ا، م��ا يضع��ف عنص��ـ املس��اءلة والش��فافية فيه��ا.
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التوصيات

إّن إدارة قط��اع حس��اس وحي��وي مث��ل قط��اع الكهـب��اء يف منطق��ة تش��هد الكثي��ـ م��ن التعقي��دات السياس��ية واالقتصادي��ة 
واالجتماعي��ة باإلضاف��ة إل��ى التـاج��ع الواض��ح يف االلت��زام مبب��ادئ احلك��م الـش��يد ونزاه��ة احلك��م تتطل��ب االلت��زام 
الواض��ح والصـي��ح م��ن قب��ل املـسس��ات والش��ـكات الت��ي تدي��ـ ه��ذا القط��اع بقي��م النزاه��ة ومب��ادئ الش��فافية واخلض��وع 
إلج��ـاءات الـقاب��ة واملس��اءلة، األم��ـ ال��ذي ينعك��س إيجاب��اً عل��ى إدارة ه��ذا القط��اع ويح��د م��ن ش��بهات الفس��اد والتج��اوزات 

ويع��زز ثق��ة اجلمه��ور باخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا املـسس��ات العامل��ة يف القط��اع.

التوصيات املتعلقة باإلطار القانوني واملؤسسي لقطاع الكهرباء
عل��ى جمي��ع األط��ـاف السياس��ية يف قط��اع غ��زة والضف��ة الغـبي��ة مواءم��ة القوان��ني والتش��ـيعات اخلاص��ة بقط��اع . 	

الكهـب��اء مل��ا ميثل��ه م��ن خدم��ة أساس��ية للمواطن��ني.
عل��ى األط��ـاف السياس��ية الن��أي ع��ن املناكف��ات السياس��ية يف ه��ذا القط��اع لضم��ان قي��ام مجل��س تنظي��م قط��اع . 	

الكهـباء بال����دور اإلشـايف والـقاب���ي الفّعال عل���ى آليات عمل هذا القطاع، وزيادة فـص تعزي����ز النزاه����ة وإش����اعة 
الش��فافية واملس��اءلة.

توحيد الهيكل التنظيمي لسلطة الطاقة واملوارد الطبيعية يف قطاع غزة والضفة الغـبية.. 	
التفعي��ل الكام��ل للقوان��ني اخلاص��ة مبكافح��ة الفس��اد والكس��ب غي��ـ املش��ـوع يف املـسس��ات الت��ي تدي��ـ قط��اع . 	

الكهـب��اء.
 تعدي��ل قان��ون الش��ـكات الفلس��طيني ليش��مل وج��وب قي��ام الش��ـكات العام��ة أو الت��ي متل��ك احلكوم��ة حص��ة كبي��ـة 	. 

ـ قطاع��ات حيوي��ة باإلفص��اح ع��ن املعلوم��ات اخلاص��ة بالقوائ��م املالي��ة ونتائ��ج األعم��ال تعزي��زاً للش��فافية. فيه��ا وتدي��

التوصيات املتعلقة بتعزيز نزاهة احلكم يف إدارة قطاع الكهرباء 
تتحم��ل كاف��ة األط��ـاف السياس��ية واإلداري��ة يف اجله��ات احلكومي��ة والش��ـكات العامل��ة يف قط��اع الكهـب��اء والطاق��ة يف . 	

غ��زة والضف��ة املس��ـولية الكامل��ة عّم��ا يعان��ي من��ه املواط��ن الفلس��طيني يف غ��زة م��ن اس��تمـار أزم��ة الكهـب��اء.
إع��ادة تفعي��ل اجله��ود واملب��ادرات السياس��ية واملجتمعي��ة الت��ي ته��دف إل��ى إيج��اد حل��ول ألزم��ة الكهـب��اء يف غ��زة، . 	

وض��ـورة أن تتحم��ل اجله��ات السياس��ية واإلداري��ة مس��ـولية ع��دم جن��اح تل��ك اجله��ود.
تعزيز الـقابة واملساءلة املجتمعية على مـسسات الكهـباء والطاقة يف قطاع غزة.. 	

تعزي��ز ال��دور الـقاب��ي واملس��ـول م��ن قب��ل اجله��ات الت��ي تدي��ـ قط��اع الكهـب��اء يف غ��زة يف قضي��ة املوّل��دات التجاري��ة، . 	
م��ع اعتب��ار أّن تل��ك املوّل��دات م��ا ه��ي إاّل ح��لٌّ مـق��ٌت لس��كان القط��اع حي��ث يج��ب أن تعم��ل اجله��ات املس��ـولة عل��ى 

إيج��اد ح��ّل ج��ذري لألزم��ة.

التوصيات املتعلقة ببيئة النزاهة يف إدارة قطاع الكهرباء يف قطاع غزة
تدري��ب العامل��ني يف س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة عل��ى مدّون��ة قواع��د الس��لوك الوظيف��ي وأخالقي��ات . 	

الوظيف��ة العام��ة الص��ادرة ع��ن دي��وان املوظف��ني الع��ام.
قيام سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية بغزة بإعداد أنظمة وأدّلة خاصة بتضارب املصالح وتلقي الهدايا.. 	
اس��تكمال عملي��ة إفص��اح املس��ـولني يف س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة ع��ن ذممه��م املالي��ة، وذل��ك بعم��ل إق��ـار . 	

ذم��ة مالي��ة ل��دى محكم��ة الع��دل العلي��ا حس��ب القان��ون.
قي��ام ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة باس��تكمال عملي��ة تدري��ب العامل��ني يف الش��ـكة عل��ى مدّون��ة الس��لوك . 	

اخلاص��ة به��ا.
اإلس��ـاع يف اعتم��اد ونش��ـ األدل��ة اخلاص��ة بتلق��ي الهداي��ا وتض��ارب املصال��ح الت��ي قام��ت ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء . 	

محافظ��ات غ��زة بإعداده��ا.

26

واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة

قيام مسـولي شـكة توزيع كهـباء محافظات غزة باإلفصاح عن الذمم املالية وتقدمي إقـارات خاصة بها.. 	
قي��ام الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء باإلفص��اح عّم��ا إذا كان��ت لديه��ا مدّون��ة س��لوك للعامل��ني، وأنظم��ة أو أدّل��ة . 	

لتض��ارب املصال��ح وتلق��ي الهداي��ا.
االلتزام بالنظام الداخلي للشـكة الفلسطينية للكهـباء فيما يخص فتـة العضوية يف مجلس اإلدارة. . 	

التوصيات املتعلقة ببيئة الشفافية يف إدارة قطاع الكهرباء يف قطاع غزة
ض��ـورة تطوي��ـ املوق��ع اإللكتـون��ي لس��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة بحي��ث يش��مل اإلفص��اح ع��ن الهي��كل . 	

التنظيم��ي، ونظ��ام املوظف��ني، واملوازن��ة الس��نوية، واخلط��ط التش��غيلية واالس��تـاتيجية، وتقاري��ـ األداء، وتفاصي��ل 
املناقص��ات وع��ـوض األس��عار.

ض��ـورة تطوي��ـ وحتدي��ث صفح��ة الفيس��بوك اخلاص��ة بس��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بحي��ث يت��م اإلفص��اح ال��كايف . 	
واملالئ��م ويف الوق��ت املناس��ب ع��ن كاف��ة األخب��ار واألنش��طة الت��ي تق��وم به��ا الس��لطة.

 ض��ـورة اعتم��اد دلي��ل اإلفص��اح ع��ن املعلوم��ات ال��ذي قام��ت ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة بإع��داده لتعزي��ز 	. 
الش��فافية أم��ام اجلمه��ور.

ض��ـورة اإلفص��اح التفصيل��ي ع��ن اخلط��ة االس��تـاتيجية لش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة ونش��ـها عل��ى املوق��ع . 	
اإللكتـون��ي بحي��ث تش��مل األنش��طة والبـام��ج الـئيس��ية الت��ي س��تقوم به��ا الش��ـكة يف املس��تقبل لتحقي��ق أهدافه��ا 
االس��تـاتيجية، ومـش��ـات قي��اس األداء الت��ي س��تقيس به��ا مس��توى إجن��از األه��داف، وامل��دد الزمني��ة لتنفي��ذ تل��ك 

األنش��طة.

إفص��اح ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة ع��ن املعلوم��ات اخلاص��ة بالقوائ��م املالي��ة ونتائ��ج األعم��ال م��ن أرب��اح . 	
وخس��ائـ.

التوصيات املتعلقة ببيئة املساءلة يف إدارة قطاع الكهرباء يف قطاع غزة  
ض��ـورة زي��ادة مس��تويات التنس��يق ب��ني س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة م��ع س��لطة الطاق��ة يف رام اهلل ك��ون . 	

قط��اع الكهـب��اء م��ن أه��م القطاع��ات الت��ي يج��ب أن تبق��ى بعي��دة ع��ن املناكف��ات والتجاذب��ات السياس��ية. 

ض��ـورة إْط��الع املجل��س التش��ـيعي »كتل��ة التغيي��ـ واإلص��الح« عل��ى تقاري��ـ األداء الدوري��ة لس��لطة الطاق��ة وامل��وارد . 	
الطبيعي��ة، وض��ـورة ع��ـض كاف��ة االتفاقي��ات الت��ي تعقده��ا س��لطة الطاق��ة بغ��زة عل��ى اللجن��ة االقتصادي��ة يف املجل��س 

التش��ـيعي لتقييمه��ا وتعزي��ز ف��ـص الـقاب��ة واحملاس��بة واملس��اءلة التش��ـيعية للمس��ـولني ع��ن عقده��ا.

اس��تمـار قي��ام املجل��س التش��ـيعي بغ��زة »كتل��ة التغيي��ـ واإلص��الح« بعق��د جلس��ات اس��تماع وأس��ئلة بـملاني��ة بش��كل . 	
دوري لـؤس��اء س��لطة الطاق��ة بغ��زة ومس��ـولي الش��ـكات العامل��ة يف املج��ال.

ض��ـورة توّف��ـ نظ��ام ش��كاوى مس��تقل ل��دى س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة الس��تقبال ش��كاوى اجلمه��ور وع��دم . 	
االقتص��ار عل��ى تق��دمي الش��كاوى ل��دى ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة.

ض��ـورة توّف��ـ ضمان��ات م��ن قب��ل اجله��ات احلكومي��ة واإلش��ـافية والـقابي��ة ملن��ع تك��ـار االزدواجي��ة يف املناص��ب داخ��ل . 	
ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة.

 تعزي��ز دور ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة يف متابع��ة أصح��اب املوّل��دات التجاري��ة يف ح��ال التع��ّدي عل��ى 	. 
خط��وط الكهـب��اء العام��ة الت��ي تديـه��ا الش��ـكة.

العم��ل عل��ى إدخ��ال الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء يف نط��اق املس��اءلة واحملاس��بة م��ن قب��ل جمي��ع األط��ـاف الفاعل��ة . 	
يف الس��احة الفلس��طينية احلكومي��ة منه��ا والسياس��ية ومـسس��ات املجتم��ع املدن��ي.

ض��ـورة قي��ام وزارت��ي االقتص��اد يف غ��زة والضف��ة بتنظي��م ج��والت رقابي��ة مكثف��ة عل��ى أعم��ال الش��ـكة الفلس��طينية . 	
للكهـب��اء ومحط��ة التولي��د التابع��ة له��ا.
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االلتزام بالنظام الداخلي للشـكة الفلسطينية للكهـباء فيما يخص فتـة العضوية يف مجلس اإلدارة. . 	

التوصيات املتعلقة ببيئة الشفافية يف إدارة قطاع الكهرباء يف قطاع غزة
ض��ـورة تطوي��ـ املوق��ع اإللكتـون��ي لس��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة بحي��ث يش��مل اإلفص��اح ع��ن الهي��كل . 	

التنظيم��ي، ونظ��ام املوظف��ني، واملوازن��ة الس��نوية، واخلط��ط التش��غيلية واالس��تـاتيجية، وتقاري��ـ األداء، وتفاصي��ل 
املناقص��ات وع��ـوض األس��عار.

ض��ـورة تطوي��ـ وحتدي��ث صفح��ة الفيس��بوك اخلاص��ة بس��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بحي��ث يت��م اإلفص��اح ال��كايف . 	
واملالئ��م ويف الوق��ت املناس��ب ع��ن كاف��ة األخب��ار واألنش��طة الت��ي تق��وم به��ا الس��لطة.

 ض��ـورة اعتم��اد دلي��ل اإلفص��اح ع��ن املعلوم��ات ال��ذي قام��ت ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة بإع��داده لتعزي��ز 	. 
الش��فافية أم��ام اجلمه��ور.

ض��ـورة اإلفص��اح التفصيل��ي ع��ن اخلط��ة االس��تـاتيجية لش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة ونش��ـها عل��ى املوق��ع . 	
اإللكتـون��ي بحي��ث تش��مل األنش��طة والبـام��ج الـئيس��ية الت��ي س��تقوم به��ا الش��ـكة يف املس��تقبل لتحقي��ق أهدافه��ا 
االس��تـاتيجية، ومـش��ـات قي��اس األداء الت��ي س��تقيس به��ا مس��توى إجن��از األه��داف، وامل��دد الزمني��ة لتنفي��ذ تل��ك 

األنش��طة.

إفص��اح ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة ع��ن املعلوم��ات اخلاص��ة بالقوائ��م املالي��ة ونتائ��ج األعم��ال م��ن أرب��اح . 	
وخس��ائـ.

التوصيات املتعلقة ببيئة املساءلة يف إدارة قطاع الكهرباء يف قطاع غزة  
ض��ـورة زي��ادة مس��تويات التنس��يق ب��ني س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة م��ع س��لطة الطاق��ة يف رام اهلل ك��ون . 	

قط��اع الكهـب��اء م��ن أه��م القطاع��ات الت��ي يج��ب أن تبق��ى بعي��دة ع��ن املناكف��ات والتجاذب��ات السياس��ية. 

ض��ـورة إْط��الع املجل��س التش��ـيعي »كتل��ة التغيي��ـ واإلص��الح« عل��ى تقاري��ـ األداء الدوري��ة لس��لطة الطاق��ة وامل��وارد . 	
الطبيعي��ة، وض��ـورة ع��ـض كاف��ة االتفاقي��ات الت��ي تعقده��ا س��لطة الطاق��ة بغ��زة عل��ى اللجن��ة االقتصادي��ة يف املجل��س 

التش��ـيعي لتقييمه��ا وتعزي��ز ف��ـص الـقاب��ة واحملاس��بة واملس��اءلة التش��ـيعية للمس��ـولني ع��ن عقده��ا.

اس��تمـار قي��ام املجل��س التش��ـيعي بغ��زة »كتل��ة التغيي��ـ واإلص��الح« بعق��د جلس��ات اس��تماع وأس��ئلة بـملاني��ة بش��كل . 	
دوري لـؤس��اء س��لطة الطاق��ة بغ��زة ومس��ـولي الش��ـكات العامل��ة يف املج��ال.

ض��ـورة توّف��ـ نظ��ام ش��كاوى مس��تقل ل��دى س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة بغ��زة الس��تقبال ش��كاوى اجلمه��ور وع��دم . 	
االقتص��ار عل��ى تق��دمي الش��كاوى ل��دى ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة.

ض��ـورة توّف��ـ ضمان��ات م��ن قب��ل اجله��ات احلكومي��ة واإلش��ـافية والـقابي��ة ملن��ع تك��ـار االزدواجي��ة يف املناص��ب داخ��ل . 	
ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة.

 تعزي��ز دور ش��ـكة توزي��ع كهـب��اء محافظ��ات غ��زة يف متابع��ة أصح��اب املوّل��دات التجاري��ة يف ح��ال التع��ّدي عل��ى 	. 
خط��وط الكهـب��اء العام��ة الت��ي تديـه��ا الش��ـكة.

العم��ل عل��ى إدخ��ال الش��ـكة الفلس��طينية للكهـب��اء يف نط��اق املس��اءلة واحملاس��بة م��ن قب��ل جمي��ع األط��ـاف الفاعل��ة . 	
يف الس��احة الفلس��طينية احلكومي��ة منه��ا والسياس��ية ومـسس��ات املجتم��ع املدن��ي.

ض��ـورة قي��ام وزارت��ي االقتص��اد يف غ��زة والضف��ة بتنظي��م ج��والت رقابي��ة مكثف��ة عل��ى أعم��ال الش��ـكة الفلس��طينية . 	
للكهـب��اء ومحط��ة التولي��د التابع��ة له��ا.
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