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يتق��دم ائت��اف أم��ان بالش��ـر الجزي��ل للباح��ث الدكت��ور س��امي نص��ر أب��و ش��مالة إلع��داده ه��ذا التقري��ر، وللدكت��ور 
عزم��ي الش��عيبي وفري��ق أم��ان إلش��رافه ومراجعت��ه وتحري��ره له.

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 

ف��ي حال��ة االقتب��اس، يرج��ى اإلش��ارة إل��ى المطبوع��ة كالتال��ي: االئت��اف م��ن أج��ل النزاه��ة والمس��اءلة )أم��ان(. 
2021. واق��ع قي��م النزاه��ة ومب��ادئ الش��فافية ونظ��م المس��اءلة ف��ي إدارة قط��اع البت��رول، اإلدارة العام��ة 

للبت��رول ف��ي قط��اع غ��زة«. غ��زة- فلس��طين.

إّن االئت��اف م��ن أج��ل النزاه��ة والمس��اءلة )أم��ان( ق��د ب��ذل جه��ودًا ف��ي التحق��ق م��ن المعلوم��ات ال��واردة 
ف��ي ه��ذ التقري��ر، وال يتحم��ل أّي مس��ـولية تترت��ب عل��ى اس��تخدام المعلوم��ات ألغ��راض خ��ارج س��ياق أه��داف 

التقري��ر بع��د نش��ره.
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ملخص التقرير

ــرول بغــزة  ــة عمــل اإلدارة العامــة للبت ــى واقــع قطــاع احملروقــات بشــكل عــام، وبيئ ــى إلقــاء الضــوء عل ــر إل يهــدف التقري
بشــكل خــاص؛ بهــدف تشــخيص بيئــة قيــم النزاهــة التــي حتكــم عمــل املســؤولن والعاملــن بهــا ومبــادئ الشــفافية التــي 
حتكــم اإلدارة واألطــر املتعلقــة مبلــف البتــرول، وفاعليــة نظــم املســاءلة للتعــرف علــى التحديــات يف هــذه املجــاالت التــي 

تؤثــر علــى مناعــة املؤسســة والعاملــن فيهــا وفــرص الفســاد. وقــد توصــل التقريــر ملجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:

أواًل: 

· إّن اإلدارة العامــة للبتــرول تعمــل بــال إطــار أو مرجعيــة قانونيــة تنظــم أعمالهــا وحتــدد العالقــة بــن األطــراف ذات 	
العالقــة )بــال قانــون ناظــم لعملهــا(.

· اعتمــاد سياســة مســتمرة عــززت ســيطرة القطــاع احلكومــي ممثــاًل بــوزارة املاليــة علــى هــذا القطــاع كونــه قطاعــاً 	
جتاريــاً مــدّراً للدخــل.

ثانيًا: 
· فيمــا يتعلــق بالبيئــة املؤسســاتية فــإّن الهيئــة العامــة للبتــرول تعمــل مبســمى اإلدارة العامــة للبتــرول حتــت مظلــة 	

وزارة املاليــة ويعمــل بهــا )92( موظفــاً موزعــن علــى محافظــات غــزة اخلمــس وال تتمتــع اإلدارة العامــة للبتــرول يف 
قطــاع غــزة باالســتقاللية اإلداريــة واملاليــة فهــي تابعــة لــوزارة املاليــة وهنــاك قصــور يف األنظمــة التــي تضبــط عالقــة 

مســؤولي الهيئــة بالقطاعــات املختلفــة والتنســيق املشــترك فيمــا بينهــم. 
· فيمــا يخــص عمليــة التعيينــات واالختيــار للجــان املقابــالت فإّنهــا تتــم مــن خــالل ديــوان املوظفــن العــام وفــق األنظمــة 	

الناظمــة لعمــل الديــوان.

ثالثًا: القيم التي حتكم أعمال املسؤولني والعاملني 
· ال يقــدم العاملــون يف اإلدارة العامــة للبتــرول أّيــة إقــرارات للــذمم املاليــة لطــرف محــدد يف ظــل عــدم تطبيــق أحــكام 	

قانــون الكســب غيــر املشــروع يف قطــاع غــزة الــذي تنــص مادتــه الثامنــة علــى أن تختــص هيئــة الكســب غيــر املشــروع 
بحفــظ جميــع إقــرارات الذمــة املاليــة وطلــب أّيــة بيانــات أو إيضاحــات تعلقــت بهــا، وفحــص الذمــة املاليــة للخاضعــن 

ألحــكام القانــون. 
· ال توجــد مدّونــة ســلوك خاصــة باملســؤولن والعاملــن، ونظريــاً يخضــع املوظفــون يف الهيئــة ملدّونــة الســلوك الوظيفــي 	

العامــة الصــادرة عــن ديــوان املوظفــن العــام، وتوجــد تعميمــات داخليــة يف اإلدارة العامــة للبتــرول تتعلــق مبنــع تضــارب 
املصالــح أو تلقــي أّي شــكل مــن أشــكال الهدايــا.1 

· ــات التعامــل معهــا فــال يوجــد أّي نظــام خــاص أو تعليمــات 	 ــات اإلبــالغ عــن شــبهات الفســاد وآلي ــق بآلي وفيمــا يتعل
ــن.  محــددة وملزمــة للعامل

رابعًا: مبادئ الشفافية لدى الهيئة العامة للبترول 
· تتحفــظ وزارة املاليــة بغــزة علــى نشــر العديــد مــن املعلومــات للجمهــور أو الباحثــن وكذلــك ال تصــدر أّيــة تقاريــر ماليــة 	

دورية. 
· ال تتبنــى الــوزارة سياســة إتاحــة املعلومــات حــول اســتيراد وتوزيــع البتــرول ومشــتقاته كونهــا ال تصــدر موازنــة مواطــن 	

عبــر املوقــع اإللكترونــي لــوزارة املاليــة أو مواقــع التواصــل االجتماعــي أو بــأيٍّ مــن الوســائل الرقميــة أو الورقيــة.
· كذلك لم تنشر أّية تقارير رقابية أو إدارية تخص عمل الهيئة. 	
· لــم تفصــح اإلدارة العامــة للبتــرول عــن أّيــة إحصائيــات أو أرقــام ماليــة متعلقــة بالكميــات واألســعار واألنــواع املختلفــة 	

مــن الوقــود ســواء الوقــود املصــري الــذي ميــر عبــر معبــر رفــح التجــاري أو الوقــود اإلســرائيلي الــذي ميــر عبــر معبــر 
كــرم أبــو ســالم. يف حــن أّن هنــاك تعميمــات داخليــة بعــدم تلقــي الهدايــا للعاملــن يف اإلدارة العامــة للبتــرول وجتنــب 

تضــارب املصالــح. 
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خامسًا: 

· تتســم نظــم املســاءلة يف أعمــال اإلدارة العامــة للبتــرول بالتبعيــة التامــة لــوزارة املاليــة حيــث إّن تقاريرهــا داخليــة، وقــد 	
خضعــت اإلدارة العامــة للبتــرول لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة الــذي أشــار لوجــود بعــض التجــاوزات التــي 
جنــم عنهــا إحالــة بعــض املوظفــن للنيابــة العامــة، وكذلــك فــإّن عمليــات الرقابــة الداخليــة وفــق تقريــر ديــوان الرقابــة 

املاليــة واإلداريــة حتتــاج للمزيــد مــن الضبــط. 

· ال تســمح اإلدارة العامــة للبتــرول بــأّي مســاءلة مجتمعيــة ألعمالهــا وأنشــطتها مــا أضعــف بشــكل كبيــر فعاليــة املســاءلة 	
وبالتالي احملاســبة. 

· ال يوجــد تنظيــم آلليــات الشــكاوى، والتــي تتــم بشــكل عشــوائي دون نظــام يضمــن املســاءلة الفّعالــة، مــع التأكيــد علــى 	
أّن هنــاك نظامــا حكوميــاً مركزيــاً للشــكاوى يتولــى تنظيــم هــذه العمليــة جلميــع املؤسســات احلكوميــة.

وقد خرج التقرير مبجموعة من التوصيات أهمها:
ينصــح ائتــالف أمــان بتبنــي سياســة اســتراتيجية عامــة حتــدد دور الطــرف احلكومــي الرســمي بإعــداد السياســات 
االســتراتيجية واخلطــط واإلشــراف علــى تنفيذهــا، والرقابــة علــى األطــراف األخرى وضمــان جباية الضرائــب واجلمارك، 

وتــرك مــا يتعلــق بالشــراء والبيــع للقطــاع اخلــاص.

توصيات اإلطار القانوني واملؤسسي: 

· ضــرورة تفعيــل قانــون ناظــم إلدارة ملــف البتــرول واحملروقــات، لضمــان احلفــاظ علــى املــال العــام وكذلــك تنظيــم عمــل 	
اإلدارة العامــة للبترول.

· تفعيل قانون الكسب غير املشروع.	

التوصيات املتعلقة بقيم النزاهة: 

· تعزيز استقاللية عمل اإلدارة العامة للبترول.	

· وضع لوائح تضبط عالقة العاملن يف اإلدارة العامة للبترول باجلهات ذات العالقة.	

· وضع معايير واضحة الختيار مدير عام اإلدارة.	

التوصيات املتعلقة مببادئ الشفافية: 

· نشر واضح للبيانات املالية والتقارير اإلدارية للجهات املتعلقة بإدارة ملف البترول يف قطاع غزة.	

· تعزيــز الشــفافية والســماح باســتخدام الوســائل اإللكترونيــة وتبــادل الوثائــق ومتكــن املعنيــن مــن االّطــالع علــى أعمــال 	
وأنشــطة اإلدارة العامــة للبتــرول مبــا يضمــن وصــول اجلمهــور والتجــار للمعلومــات واملعاييــر وشــروط التقــدمي. 

· اإلفصاح عن املوازنات وامليزانيات اخلاصة باإلدارة العامة للبترول.	

التوصيات املتعلقة بنظم املساءلة يف ملف إدارة الهيئة العامة للبترول:
· تعزيز مستويات الرقابة الداخلية والعمل على اإلسراع بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية. 	

· االنفتــاح علــى منظمــات املجتمــع املدنــي إلتاحــة املجــال للمســاءلة املجتمعيــة علــى أعمــال اإلدارة العامــة للبتــرول. كمــا 	
ينبغــي علــى منظمــات املجتمــع املدنــي إعمــال آليــات املســاءلة املجتمعيــة لهــذه اإلدارة، وكذلــك رقابــة وســائل اإلعــالم 

علــى أعمــال اإلدارة يف تقاريــر إعالميــة مبــا فيهــا التقاريــر االســتقصائية.



7

»اإلدارة العامة للبترول في قطاع غزة«

مدخل تاريخي

يعتبــر النفــط عصــب احليــاة، فــال يخلــو أيُّ نشــاط اقتصــادي مــن أحــد مشــتقاته، وهــو مــن أهــم الثــروات الطبيعيــة، حيــث 
يالمــس النفــط جميــع األنشــطة لألفــراد واجلماعــات ويؤثــر علــى مختلــف شــؤون احليــاة، حيــث تدخــل املشــتقات النفطيــة 
والبتروليــة يف جميــع الصناعــات واألنشــطة االقتصاديــة األخــرى، ويشــكل النفــط مــورداً ماليــاً أساســياً وكبيــراً خلزينــة 

الدولــة يصــل حلوالــي 2258 مليــون شــيكل شــهرياً كضرائــب ورســوم جمركيــة.

ولتنظيــم وإدارة قطــاع احملروقــات يف األراضــي الفلســطينية مت إنشــاء الهيئــة العامــة للبتــرول يف عــام 1994 عقــب تأســيس 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية؛ كهيئــة حكوميــة مســتقلة تقــوم باإلشــراف علــى كّل مــا يتعلــق بقطــاع احملروقــات يف دولــة 
فلســطن. ومتــت املصادقــة مباشــرة مــن الســيد الرئيــس ياســر عرفــات حيــث مت تعيــن )حربــي صرصــور( مديــراً لهــا، 
وشــكلت الهيئــة إحــدى مجــاالت اخلــالف بــن املجلــس التشــريعي والرئيــس، حيــث طالــب املجلــس بضــرورة وجــود قانــون 
لتنظيــم أعمالهــا وحتديــد دور احلكومــة يف إدارة هــذا املجــال )لتجنــب تدخــل احلكومــة يف الســوق( إضافــة لضــرورة 

توضيــح السياســة العامــة إلدارة هــذا امللــف.

ــس  ــا ملجل ــرار تبعيته ــة، ويف 2018 مت إق ــوزارة املالي ــة ل ــة إحــدى اإلدارات العامــة التابع ــام 20033 أصبحــت الهيئ ويف الع
الــوزراء الفلســطيني كهيئــة حكوميــة مســتقلة ومت اســتبعاد مديرهــا، ويبلــغ عــدد املوظفــن فيهــا 199 موظفــاً حتــى نهايــة 
العــام 2018، موزعــن علــى 12 محافظــة فلســطينية، ويف قطــاع غــزة مــا زالــت الهيئــة تتبــع لــوزارة املاليــة حتــت مســمى 

إدارة الهيئــة العامــة للبتــرول ويعمــل يف مكتبهــا 36 موظفــاً يف قطــاع غــزة.

منهجية التقرير: 

أواًل: مراجعــة األدبيــات والتــي تشــمل األنظمــة والسياســات والبنــى املؤسســاتية الناظمــة لعمليــة إدارة قطــاع البتــرول مــن 
قبــل إدارة الهيئــة العامــة للبتــرول، ووزارة املاليــة، ولــدور جمعيــة أصحــاب محطــات الوقــود، وشــركات البتــرول والغــاز.

 مراجعــة األدبيــات ذات العالقــة كدراســة هيئــة البتــرول يف 2014 وأّيــة تقاريــر ذات عالقــة، باإلضافــة إلــى تقاريــر 	. 
الفســاد الســنوية الصــادرة عــن ائتــالف أمــان وتقاريــر اجلهــات ذات العالقــة بعمــل هيئــة البتــرول مبــا فيهــا التقاريــر 

الرقابيــة اخلاصــة بهــا.
متابعــة التقاريــر الصــادرة عــن هيئــة البتــرول يف قطــاع غــزة، واملنظومــة اإللكترونيــة احملدثــة التــي أُطلقــت بدايــة العــام . 2

2021 لهيئــة البتــرول يف غــزة عبــر اإلدارة العامــة لهيئــة البتــرول. 
مراجعــة األنظمــة واللوائــح والتشــريعات ذات العالقــة واملــواد القانونيــة الناظمــة لعمــل إدارة قطــاع البتــرول مبــا فيهــا . 3

مدّونــات أو مواثيــق العمــل احملليــة أو الدوليــة ذات العالقــة مبجــال املؤسســة موضــع التقريــر.
ثانيًا: إجراء مقابالت فردية وهاتفية مع مسؤولن ومستفيدين.

ــان  ــالف أم ــل ائت ــن قب ــا ملؤشــرات مت إعدادهــا م ــا وإخضاعه ثالثــًا: جمــع البيانــات واملعطيــات ذات العالقــة وحتليله
تتعلــق بقيــم النزاهــة املتعلقــة باملســؤولن والعاملــن ومبــادئ الشــفافية يف إدارة إجــراءات العمــل إضافــة إلــى املؤشــرات 
املتعلقــة بنظــم املســاءلة )إعــداد وتقــدمي التقاريــر مــن قبــل املســؤولن عــن األعمــال وتفســير وتبريــر قراراتهــم واإلجابــة 

علــى االستفســارات وحتّمــل املســؤولية عــن األعمــال(. 
رابعًا: إعداد توصيات ملعاجلة التحديات.

خامسًا: عقد جلسة نقاش )ورشة عمل( مع جميع األطراف ذات العالقة ملراجعة مسودة التقرير.
سادسًا: إعداد املسودة النهائية يف ضوء النقاشات واملالحظات.

2   التقرير المالي لشهر كانون األول الخاص بوزارة المالية 2017 الصادر بكانون الثاني 2018.

3  قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2003، بضم بعض المؤسسات إلى وزارة المالية.
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أهداف التقرير

الهــدف العــام: يهــدف هــذا التقريــر إلــى إلقــاء الضــوء علــى واقــع قطــاع احملروقــات بشــكل عــام وبيئــة عمــل الهيئــة . 1
العامــة للبتــرول بغــزة مــن اجلوانــب املتعلقــة بالنزاهــة والشــفافية واملســاءلة.

الهــدف اخلــاص: تشــخيص التحديــات املتعلقــة بقيــم نزاهــة املســؤولن والعاملــن، والتحديــات اخلاصــة بإجــراءات . 2
العمــل والنشــر واملشــاركة وآليــات الرقابــة علــى أعمــال الهيئــة العامــة للبتــرول يف قطــاع غــزة للتعــرف علــى 
التحديــات يف هــذه البيئــة والتــي تؤثــر علــى مناعــة املؤسســة ضــد الفســاد، وتقليــل فرصــه واخلــروج باســتخالصات 
وتوصيــات تطبيقيــة لــذوي الشــأن، تقلــل مــن املخاطــر التــي تتيــح للفاســدين اســتغالل هــذه البيئــة ملصالــح خاصــة.
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التشريعات الناظمة لعمل الهيئة واألطراف والجهات المؤسساتية ذات العالقة بها وآليات عملها.

اإلطار القانوني الناظم مللف البترول

 القانون األساسي الفلسطيني املعدل لسنة 2003: 	(1 

أخضــع القانــون األساســي يف مــواده جميــع أنشــطة الهيئــات واملؤسســات للقانــون الفلســطيني مبــا فيهــا تنظيــم املوازنــات 
وامليزانيــات اخلاصــة بالهيئــات العامــة، وخــّص مجلــس الــوزراء بصالحيــة إنشــاء أو إلغــاء الهيئــات وتعيــن رؤســاء الهيئــات 

واملؤسســات وفقــاً ألحــكام القانــون4. 

)2( بروتوكول )اتفاقية( باريس االقتصادية5: 

اســتناداً إلــى األُطــر القانونيــة وبحســب اتفاقيــة باريــس االقتصاديــة وهــو االســم املتــداول للبروتوكــول االقتصــادي امللحــق 
باتفاقيــة غزة-أريحــا املَُوقعــة بــن اجلانــب اإلســرائيلي وممثلــن عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية بتاريــخ 29 أبريــل 
1994م، يتــم العمــل مببــدأ أّن الســوق الفلســطيني واإلســرائيلي يخضعــان لغــالف واحــد وتخضــع جميــع الســلع مبــا فيهــا 

البتــرول إلــى مقاييــس ومعاييــر واحــدة باســتثناءات محــددة وتنــص االتفاقيــة يف البنــد )12( علــى مــا يلــي:

املقاييــس األردنيــة: كمــا هــي محــددة يف امللحــق »1«، ســيتم قبولهــا يف اســتيراد منتجــات البتــرول إلــى املناطــق، إذا مــا 	 
تطابقــت مــع املقاييــس املوجــودة يف دول االحتــاد األوروبــي والواليــات املتحــدة التــي وضعــت معاييرهــا حســب املعاييــر 
احملــددة للظــروف اجلغرافيــة إلســرائيل وقطــاع غــزة والضفــة الغربيــة. أمــا حــاالت املنتجــات النفطيــة التــي ال تتطابــق 
مــع هــذه املقاييــس فســوف حتــال إلــى جلنــة خبــراء مشــتركة مــن أجــل إيجــاد حــل مناســب لهــا، وميكــن للّجنــة أن تقــرر 
ــق يف  ــة وإن كانــت ال تتطاب ــق مــع املقاييــس األردني ــذي يتطاب ــن ال ــول مقاييــس مختلفــة الســتيراد البنزي ــادل قب بالتب
بعــض املعاييــر مــع املقاييــس األوروبيــة واألمريكيــة. وســتعطي اللجنــة قرارهــا يف غضــون ســتة أشــهر، وحلــن اتخــاذ 
قــرار مــن قبــل اللجنــة، ويف مــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر مــن توقيــع االتفــاق، ميكــن للســلطة الفلســطينية أن تســتورد 

بنزينــاً لألســواق الفلســطينية يف املناطــق وفقــاً الحتياجــات هــذا الســوق بشــرط:

أن يتم متييز لون البنزين عن ذلك املسّوق يف أسواق إسرائيل.	 

أن تتخذ السلطة الفلسطينية كل اخلطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين يف إسرائيل.	 

ب- الفــارق يف ســعر البنزيــن النهائــي للمســتهلكن اإلســرائيلين واملســتهلكن يف املناطــق يجــب أاّل يتجــاوز 15 باملئــة مــن 
ــد أســعار منتجــات النفــط يف  ــي الرســمي للمســتهلك يف إســرائيل، وللســلطة الفلســطينية احلــق يف حتدي الســعر النهائ

املناطــق مــا عــدا البنزيــن.

ج- إذا كان مســتوى البنزيــن املصــري يتطابــق مــع شــروط الفقــرة الفرعيــة »أ« أعــاله، ســيتم الســماح باســتيراد البنزيــن 
املصــري أيضــاً.

وفقــاً لهــذه األساســيات مت حتديــد اإلطــار العــام لشــروط االســتيراد واملواصفــات التــي يجب أن يلتزم بهــا قطاع احملروقات 
الفلسطيني.

)3( التشريعات الثانوية )األنظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الوزراء(:
تعليمات وزير العمل رقم )7( لسنة 2005 بوقاية العاملني يف أعمال الغاز واملواد البترولية:

ــة وهــي: اتخــاذ  ــواد البترولي ــاز وامل ــال الغ ــن يف أعم ــة العامل ــق بوقاي ــي تتعل ــع الت ــم املواضي ــت تنظي ــواد تناول ــاك 8 م هن
االحتياطــات الالزمــة لوقايــة العاملــن، وتدريــب العاملــن، وتزويــد العمــال بكمامــات خاصــة، وتوفيــر اشــتراطات الســالمة 

يف محطــات الغــاز، والتزامــات العامــل يف أعمــال الغــاز واملــواد البتروليــة.

قرار مجلس الوزراء رقم )17( لعام 2008 بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول:
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منــح هــذا القــرار الهيئــة صالحيــة منــح وجتديــد التراخيــص املتعلقــة بإنشــاء احملطــات والــوكاالت واملوافقــة علــى مواقــع 
خزنــات الغــاز املســال واإلذن بترخيــص الصهاريــج ومركبــات توزيــع أســطوانات الغــاز والرقابــة واإلشــراف علــى احملطــات 
والــوكاالت، مــع األخــذ باالعتبــار التوزيــع األمثــل للمحطــات وإعــداد التقييــم األولــي للطلبــات وإجــراء الكشــف الفنــي ملوقــع 

احملطة6.

)4( االتفاقيات مع الشركات اإلسرائيلية:

تعاملــت الهيئــة العامــة للبتــرول مــع شــركة »دور« اإلســرائيلية منــذ تأســيس الهيئــة عــام 1994 ومت إلغــاء االتفاقيــة 
واســتبدالها بأخــرى مــع شــركة »بــاز« ثــم مــع شــركة »بــازان« لبعــض الكميــات احملــدودة7.

)5( نظام ترخيص موزعي الغاز لسنة 20208 

مت إصــدار النظــام مــن قبــل اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن باحملافظــات اجلنوبيــة، خــالل اجللســة رقــم 2020/17 
بتاريــخ 2020/11/11م حيــث مت إصــدار النظــام وفــق الصالحيــات التــي كفلتهــا القوانــن التاليــة: قانــون تنظيــم املــدن رقــم 
)28( لســنة 1936، وقانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997م، وقانــون الدفــاع املدنــي رقــم )3( لســنة 1998، وقانــون 
املواصفــات واملقاييــس رقــم )6( لســنة 2000م، وقانــون النقابــات املهنيــة رقــم )2( لســنة 2013، ونظــام ترخيــص محطــات 
تعبئــة الغــاز املنزلــي لســنة 2006. ومت نشــره يف العــدد )101( مــن مجلــة الوقائــع الفلســطينية يف مــارس 2021 حتــت اســم 

»نظــام ترخيــص موزعــي الغــاز« باحملافظــات اجلنوبيــة لســنة 2020.
ــا  ــن الشــروط الواجــب توفره ــة مجموعــة م ــدن باحملافظــات اجلنوبي ــم امل ــة وتنظي ــة لألبني ــة املركزي ــد حــددت اللجن وق

لطالــب رخصــة التوزيــع تتمثــل بـــ:

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بأّي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.	 

أن يكون متمتعاً باألهلية املدنية والقانونية. 	 

ــاً 	  ــد عــن )٥٠( عام ــع يزي ــب رخصــة التوزي ــر طال ــاً، ويف حــال كان عم ــره عــن واحــد وعشــرين عام ــل عم أاّل يق
ــة.  ــاء مراحــل العمــل املختلف ــه أثن يشــترط وجــود عامــل مســاعد ل

كمــا نصــت املــادة رقــم )17( علــى حظــر ممارســة مهنــة توزيــع أســطوانات الغــاز إاّل بعــد احلصــول علــى عضويــة نقابــة 
عمــال توزيــع الغــاز والبتــرول وعمــال متديــدات الغــاز.

وقــد وضــع النظــام جملــة مــن االشــتراطات اخلاصــة بعــدد األســطوانات املعبــأة والفارغــة باحملطــة وهنــاك أيضــاً جملــة 
مــن االشــتراطات التــي تخــص األمــن والســالمة )الدفــاع املدنــي( وتتمثــل بـــ:

توفر تهوية طبيعية أو ميكانيكية ووجود مخرج طوارئ.	 

جتنب وجود مواد قابلة لالشتعال بجانب احملطة.	 

وضع إشارات حتذيرية باللغة العربية.	 

وجــوب وجــود عــدد مــن طفايــات احلريــق مبــا يتناســب مــع مســاحة املــكان وغيرهــا مــن االشــتراطات التــي مــن 	 
شــأنها توفيــر احلمايــة الكافيــة يف حــال التعــرض ألّي ضــرر أو خطــر.

بالرغــم مــن وجــود القانــون رقــم 12 لســنة 1995 بشــأن إنشــاء ســلطة الطاقــة الفلســطينية واملصــادر الطبيعيــة والتــي مــن 
املفتــرض أن تشــرف علــى مشــتقات النفــط والغــاز إاّل أّن القانــون لــم يُشــر ألّي عالقــة بــن ســلطة الطاقــة والهيئــة العامــة 

للبتــرول األمــر الــذي يعتبــر عــواراً يف القانــون الناظــم مللــف البتــرول.

كذلــك فــإن الهيئــة العامــة للبتــرول -وبخــالف الهيئــات األخــرى العاملــة يف فلســطن- تعمــل بــال مرجعيــة قانونيــة تنظــم 

 .http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16026 6  قرار مجلس الوزراء رقم )17( لعام 2008 م بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول

7  االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(: الهيئة العامة للبترول بين الواقع والمأمول، 2017، ص12.

8  نظام ترخيص موزعي الغاز بالمحافظات الجنوبية لسنة 2020، العدد )101( من مجلة الوقائع الفلسطينية، مارس 2021م.
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»اإلدارة العامة للبترول في قطاع غزة«

العالقــة بــن الهيئــة واألطــراف األخــرى، إضافــة إلــى أّنهــا مــا زالــت تعمــل يف قطــاع غــزة مبســمى اإلدارة العامــة للبتــرول 
وتخضــع لــوزارة املاليــة مبــا ينفــي عنهــا صفــة االســتقاللية.

اإلطار املؤسسي الناظم مللف البترول

اإلدارة العامة للبترول
مت إنشــاء الهيئــة العامــة للبتــرول بتاريــخ 1994/10/8 مبوجــب قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء علــى أن تتمتــع الهيئــة 
ــرار مــن  ــخ 2003/2/10 مت إصــدار ق ــة الفلســطينية، وبتاري ــس الســلطة الوطني ــع لرئي ــة مســتقلة تتب بشــخصية اعتباري
ــرادات يف  ــد جمــع اإلي ــي واإلداري وتوحي ــات اإلصــالح املال ــة كجــزء مــن عملي ــوزارة املالي ــة ل ــوزراء بضــم الهيئ ــس ال مجل
اخلزينــة العامــة، وُمنحــت الهيئــة كل الصالحيــات املتعلقــة باســتيراد النفــط والبتروكيماويــات يف جميــع مناطــق الســلطة 

الفلســطينية9.
يعمــل يف الهيئــة العامــة للبتــرول يف قطــاع غــزة 92 موظفــاً، وتشــرف علــى عمــل )185( محطــة وقــود و)46( محطــة غــاز 

طهــو10.

يف قطــاع غــزة، تعتبــر اإلدارة العامــة للبتــرول إحــدى اإلدارات العامــة التابعــة لــوزارة املاليــة، وتتركــز مهمتهــا يف تنظيــم 
ــى عمــل  ــة الســوق ووضــع التســعيرة الشــهرية واإلشــراف عل ــع ومراقب ــد والتوزي ــث التوري ــاز مــن حي ــود والغ قطــاع الوق
احملطــات. أمــا صالحيــات اإلدارة العامــة للبتــرول فتحددهــا األنظمــة املعمــول بهــا والسياســات املعتمــدة مــن قبــل وزارة 
املاليــة التــي تتعامــل معهــا باعتبارهــا إدارة مــن اإلدارات العامــة التــي تتبــع الــوزارة. وتؤكــد وزارة املاليــة بغــزة أّنــه قــد مت 
ــات  ــع الســلطات والصالحي ــة لضمــان توزي ــوزارة املالي ــة العامــة ل ــإدارة ضمــن الهيكلي ــكل وظيفــي ل إعــداد واعتمــاد هي

وضبــط العمــل اإلداري11.
ــات منهــا؛ ضعــف املــوارد  ــد مــن التحدي ــرول تواجــه العدي ــة فــإّن اإلدارة العامــة للبت ــة املكتوب ــات وزارة املالي ووفقــا إلجاب
املاليــة يف اإلدارة مبــا يعيــق إمكانيــة توفيــر املتطلبــات املاديــة واألجهــزة الالزمــة للعمــل، وصعوبــة احلصــول علــى الــكادر 

البشــري الفنــي واملتخصــص الــالزم لعمــل اإلدارة بشــكٍل كاٍف 12.
املهــام املنفــذة واملعلنــة التــي قامــت بهــا اإلدارة العامــة للبتــرول واملتعلقــة بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة 

يف العــام 202013:
قامــت اإلدارة العامــة للبتــرول بإنشــاء منظومــة إلكترونيــة خاصــة بالرقابــة علــى محطــات الوقــود، تقــدم معلومــات 	 

متعلقــة بالتوزيــع اجلغــرايف وأســماء محطــات الوقــود والغــاز وتقــدم معلومــات ألغــراض االســتخدام احلكومــي متعلقــة 
بالســعة التخزينيــة لهــذه احملطــات ويتــم العمــل علــى تطويرهــا لتشــكل أداة رقابيــة14.

قامــت اإلدارة العامــة للبتــرول بالعمــل علــى تركيــب عــدادات حديثــة لتحديــد وقيــاس كميــة الــوارد مــن الوقــود والغــاز 	 
املصــري وحتديــد العجــز بشــكل دقيــق.

املشــاركة يف ضبــط ومتابعــة أســعار احملروقــات والرقابــة علــى محطــات الوقــود والغــاز مــع جهــات االختصــاص ملنــع 	 
االحتــكار والتالعــب ولضمــان عمليــة التعقيــم لشــاحنات الوقــود القادمــة مــن املعبــر املصــري للحــد مــن انتشــار جائحــة 

كورونــا.

األطراف ذات العالقة

9   االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(: الهيئة العامة للبترول بين الواقع والمأمول، 2017، ص12.

10  ورقة إجابات وزارة المالية بغزة على أسئلة التقرير، بتاريخ 2021/11/6.

11  ورقة إجابات وزارة المالية بغزة على أسئلة التقرير، بتاريخ 2021/11/6.

12  ورقة إجابات وزارة المالية بغزة على أسئلة التقرير، بتاريخ 2021/11/6.

.https://www.facebook.com/watch/?v=279975546860558 13  فيديو إعالني على صفحة وزارة المالية على فيس بوك

14  مقابلة مع إياد الشوربجي، مدير عام اإلدارة العامة للبترول، بتاريخ 2021/12/21.
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واقع قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في إدارة قطاع البترول

جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود:. (

تأسســت جمعيــة أصحــاب شــركات البتــرول والغــاز ومحطــات الوقــود مبدينــة غــزة مبوجــب قانــون اجلمعيــات اخليريــة 
ــل  ــم انتخابهــم مــن قب ــا مــن )١١( عضــواً يت ــس اإلدارة فيه ــث يتكــون مجل ــة رقــم )1( لســنة 2000، بحي ــات األهلي والهيئ

ــى األقــل. ــه ثــالث ســنوات، يجتمــع مجلــس اإلدارة مــرة واحــدة كل )3( شــهور عل اجلمعيــة العموميــة وتكــون مدت

األطراف األخرى. 	

ترتبــط مهــام وصالحيــات اإلدارة العامــة بعمــل قطاعــات مختلفــة مثــل وزارة االقتصــاد الوطنــي )دائــرة حمايــة املســتهلك(، 
ــم  ــى وزارة احلك ــة إل ــل واملواصــالت، باإلضاف ــي(، ووزارة النق ــاع املدن ــة الدف ــن ومديري ــة )مباحــث التموي ووزارة الداخلي

احمللــي )اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن(، وكذلــك البلديــات والهيئــات والدفــاع املدنــي. 
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عالقة اإلدارة العامة للبترول بعمل القطاعات المختلفة:

يف إطــار العالقــة املاليــة بــن اإلدارة العامــة للبتــرول ومحطــات الوقــود فــإّن اإلدارة متنــح محطــات الوقــود خصــم 10 
أغــورات علــى اللتــر الواحــد مــن الوقــود عنــد الســداد النقــدي أو الدفــع بســقف 10 أيــام مــن تاريــخ التوريــد، كمــا تعطــي 
احملطــات فتــرة ســماح ملــدة أســبوعن حملطــات توزيــع غــاز الطهــو15.  إاّل أّن أصحــاب محطــات الوقــود والغــاز يشــتكون مــن 
عــدم وجــود ضوابــط تنظــم عمــل مســؤولي الهيئــة بهــذه القطاعــات، حيــث إّن الكثيــر مــن القــرارات التــي مت اتخاذهــا مــن 

قبــل اإلدارة العامــة للبتــرول متــس مبصالــح هــذه الفئــة.

يعتقــد أصحــاب محطــات الوقــود أّن هنــاك تســهيالت جلهــات معينــة لهــا عالقــة جيــده مــع الهيئــة16، وهــذا مــا تنكــره اإلدارة 
العامــة للبتــرول التــي تقــول إّنهــا تقــف علــى مســافة واحــدة مــن اجلميــع17.

علــى صعيــد آخــر تتســم العالقــة بــن اإلدارة العامــة للبتــرول وأصحــاب محطــات الوقــود والغــاز بالتوتــر وعــدم الشــفافية 
يف ظــل تفــرد اإلدارة العامــة للبتــرول باتخــاذ القــرارات18.

اخلالف بني اإلدارة العامة للبترول وأصحاب شركات البترول حول تراخيص سيارات نقل البترول والغاز:

نشــأ هــذا اخلــالف مــع بدايــة العــام 2021م حيــث أصــدرت جمعيــة أصحــاب شــركات البتــرول والغــاز بيانــاً صحفيــاً طالبــت 
فيــه اجلهــات املختصــة بعــدم تســليم مقدراتهــا وممتلكاتهــا إلــى جهــات قــد تكــون غيــر مؤهلــة لتقــوم بعمــل فحوصــات علــى 
ســيارات نقــل البتــرول والغــاز قــد تــؤدي إلحــداث أضــرار يف هــذه الســيارات، حيــث مت االتصــال ببعــض شــركات البتــرول 

مــن قبــل شــركة خاصــة تطالبهــم بإرســال ســيارات نقــل الوقــود للفحــص لديهــم مقابــل 2,500 شــيكل لــكّل ســيارة.

ــى إثــر حريــق النصيــرات، حيــث مت  ونشــأ اخلــالف الرئيســي بــن اإلدارة العامــة للبتــرول وأصحــاب محطــات الوقــود عل
تشــكيل جلنــة حتقيــق ومتــت إقالــة أعضــاء مــن الدفــاع املدنــي وحتميلهــم املســؤولية، وأظهــرت التحقيقــات ضعفــاً يف 
مســتوى األمــن والســالمة لــدى محطــات الوقــود والغــاز يف قطــاع غــزة، مــا دفــع اإلدارة العامــة إلجبــار أصحــاب محطــات 
ــه مت  الوقــود والغــاز علــى اخلضــوع لفحوصــات باحلــد األدنــى، يف الوقــت الــذي يــرى فيــه أصحــاب محطــات الوقــود بأّن
تأجيــج الــرأي العــام ضدهــم إلخفــاء أّي قصــور حكومــي، وميكــن تلخيــص اخلــالف بــن اإلدارة العامــة وأصحــاب محطــات 

ــن أساســيْن همــا: الوقــود والغــاز يف بنديْ

البنــد األول: اخلــالف حــول الشــركة الفاحصــة التــي تعتبرهــا جمعيــة أصحــاب محطــات الوقــود والغــاز غيــر مؤهلــة 	 
وغيــر مرخصــة أساســاً لــدى وزارة االقتصــاد، ووزارة النقــل واملواصــالت. باإلضافــة لعــدم امتــالك الشــركة الفاحصــة ورشــة 
ــج، فضــاًل عــن عــدم وجــود جهــة  ــى فحــص الصهاري ــة بقــدرة الشــركة عل معتمــدة لعمــل الفحــص، حيــث شــككت اجلمعي

ناظمــة لعمليــة الفحــص وكيفيــة مراقبــة هــذه العمليــة.

البنــد الثانــي: اخلــالف علــى املبلــغ املالــي الــذي وصــف بالضخــم والــذي ينــدرج حتــت بنــد اجلبايــة، والبالــغ 2,500 	 
شــيكل لــكّل ســيارة حيــث إّنــه ال ِقبــل للشــركات بتحمــل هــذه التكلفــة الباهظــة يف ظــل األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة19.

فحص بيئة النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمل اإلدارة العامة للبترول  

قيم النزاهة يف عمل اإلدارة العامة للبترول:

سياسات وإجراءات توريد احملروقات من اجلانب املصري واجلانب اإلسرائيلي:
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يتــم حتويــل كافــة عوائــد احملروقــات املســتوردة مــن إســرائيل مــن خــالل مقاصــة مــع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فيمــا أّن 
هنــاك حرصــاً مــن احلكومــة بغــزة علــى تقليــص الكميــات املســتوردة مــن معبــر كــرم أبــو ســالم وزيادتهــا عبــر املعبــر املصــري 
مــن أجــل تعزيــز إيــرادات احلكومــة بغــزة20. كمــا أشــار تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف العــام 2020 إلــى وجــود 
إشــكاليات فنيــة يف مركبــات نقــل الوقــود التابعــة للقطــاع اخلــاص مبــا يتســبب يف هــدر املــال العــام، مــع وجــود شــواهد تثبــت 
وجــود بعــض التجــاوزات والتالعــب يف كميــات الوقــود احململــة يف هــذه املركبــات، وبنــاًء عليــه أوصــى التقريــر مبعايــرة هــذه 
ــة يوســف أبــو ســلمية إلــى أّن اللجــان التــي  ــة املاليــة واإلداري ــوان الرقاب املركبــات لضمــان احلقــوق. وأشــار مديــر عــام دي

لت لتســوية أوضــاع مركبــات نقــل الوقــود والغــاز جــاءت بنــاًء علــى توصيــات الديــوان. ُشــكِّ

إجراءات ولوائح استخدام ممتلكات الهيئة:
اإلجــراءات واللوائــح املنظمــة لعمليــة اســتخدام ممتلــكات اإلدارة العامــة للبتــرول هــي املتبعــة يف وزارة املاليــة بحســب 
مــا ينظمــه قانــون اللــوازم العامــة21. وكذلــك فــإّن كافــة اإلنشــاءات املرتبطــة بعمــل اإلدارة العامــة للبتــرول تتــم مــن خــالل 

مناقصــات تشــرف عليهــا وزارة األشــغال العامــة22.

إشغال وظيفة املدير العام أو الوظائف العليا:

يتــم إشــغال وظيفــة املديــر العــام لــإدارة العامــة للبتــرول مــن خــالل إجــراءات التنقــل اإلداري احلكومــي ســواء كانــت عمليــة 
النقــل مــن داخــل وزارة املاليــة أو مــن الــوزارات أو املؤسســات احلكوميــة األخــرى، مــع عــدم وجــود معيــار واضــح لعمليــة 

التنســيب.

إجراءات وأنظمة توزيع احملروقات من وزارة املالية على الوزارات احلكومية:

تقــوم الــوزارات واجلهــات احلكوميــة بتقديــر احتياجاتهــا مــن الوقــود لــوزارة املاليــة بغــزة التــي تقــوم بدورهــا بإعــادة التقديــر 
واعتمــاد كميــات الوقــود الالزمــة لــكّل جهــة حكوميــة ســواء للمولــدات الكهربائيــة أو للمركبــات احلكوميــة أو ملركبــات الُعَهــد 
الشــخصية لــدى املــدراء العامــن بالــوزارات املختلفــة23. بعــد ذلــك تقــوم وزارة املاليــة بإرســال كشــف يحتــوي علــى كميــات 
الوقــود املخصصــة واملعتمــدة لــكّل وزارة، لتقــوم وزارة النقــل واملواصــالت بتســليم حصــص )كوبونــات( كّل وزارة ملمثــل الــوزارة 
املعنيــة، وبعــد ذلــك تقــوم كّل وزارة بتوزيــع هــذه احلصــص وفــق خطــة التوزيــع اخلاصــة بهــا واملعتمــدة مــن وزارة املاليــة24. 
ولــم يُِشــْر تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف العــام 2020 إلــى وجــود أّيــة إشــكاليات متعلقــة بعدالــة وكفــاءة توزيــع 

احلصــص حيــث أشــاد أبــو ســلمية بإجــراءات الصــرف ووصفهــا باملضبوطــة واملشــددة25.

إجراءات وأنظمة استالم احملروقات اخلاصة بالوزارات احلكومية:

تتــم ترســية عقــود توزيــع الوقــود علــى املؤسســات احلكوميــة مــن خــالل مناقصــة تطرحهــا وزارة املاليــة بــن محطــات الوقــود 
بغــزة، وبعــد الترســية تقــوم احملطــات التــي متــت الترســية عليهــا بتســليم الكميــات للجهــات احلكوميــة مــن خــالل تســليم 
الوقــود بعــد اســتالم الكوبونــات اخلاصــة بهــا، وفيمــا يخــص وقــود مركبــات الُعهــد الشــخصية )الوقــود املخصــص للمــدراء 
العامــن بالــوزارات فأعلــى(، فيتــم توزيعــه وفــق نظــام خــاص بتقديــر احلصــص اعتمــاداً علــى بُعــد مــكان الســكن عــن مقــّر 

العمــل احلكومــي وبنــاًء علــى طبيعــة التكليــف احلكومــي26. 

األنظمة واإلجراءات الداخلية والتشريعات الناظمة لعمل اإلدارة العامة للبترول:
ــة  ــرول صفــة االســتقاللية إاّل أّن الهيئ ــة العامــة للبت ــح الهيئ ــخ 1994/10/6 من ــوزراء بتاري بالرغــم مــن أّن قــرار مجلــس ال
حتــى اآلن تفتقــد لالســتقاللية، حيــث إّنهــا تعمــل مبســمى اإلدارة العامــة للبتــرول كإدارة تابعــة لــوزارة املاليــة خالفــاً للقــرار. 
ويف املقابــل تتعامــل اإلدارة مــع أصحــاب احملطــات بازدواجيــة، فتــارة تتعامــل علــى أّنهــا ملتزمــة باألنظمــة واللوائــح اخلاصــة 

20  مقابلة مع أحمد الحلو، رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود والغاز، بتاريخ 2021/11/9.

21  ورقة إجابات وزارة المالية بغزة على أسئلة التقرير، بتاريخ 2021/11/6.

22  مقابلة مع إياد الشوربجي، مدير عام اإلدارة العامة للبترول، بتاريخ 2021/12/21.

23  مقابلة رامي الخطيب، وزارة االقتصاد، بتاريخ 2021/11/25.

24  مقابلة مع عالء العكش، مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة النقل والمواصالت، بتاريخ 2021/11/27.

25  مقابلة مع يوسف أبو سلمية، مدير عام ديوان الرقابة المالية واإلدارية، بتاريخ 2021/12/20.

26  مقابلة مع عالء العكش، مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة النقل والمواصالت، بتاريخ 2021/11/27.
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بــوزارة املاليــة وتــارة أخــرى تتعامــل علــى أّنهــا هيئــة مســتقلة، وذلــك وفــق مــا يخــدم توجهــات أصحــاب القــرار يف اإلدارة 
العامــة للبتــرول ووزارة املاليــة27.

ال يوجــد لــإدارة العامــة للبتــرول نظــام مالــي وإداري مســتقل ملراعــاة الطبيعــة اخلاصــة والتخصصيــة ذات الســمة 
التجاريــة لــإدارة ومــا لهــا مــن انعــكاس علــى اجلانبــْن املالــي والفنــي. وبحكــم عمــل اإلدارة العامــة للبتــرول بغــزة حتــت 
مظلــة وزارة املاليــة فإّنهــا تخضــع للقوانــن واألنظمــة والسياســات التــي تنظــم عمــل الــوزارة مــن النواحــي املاليــة واإلداريــة 
والقانونيــة28. حيــث يتــم رفــع السياســات واملعاييــر واآلليــات الناظمــة للعمــل إلــى اجلهــات العليــا بالــوزارة العتمادهــا29. 

إّن عــدم اســتقاللية اإلدارة العامــة للبتــرول خلــق فجــوة بينهــا وبــن القطــاع اخلــاص، وأضعــف مــن فــرص تطويــر قطــاع 
احملروقــات يف قطــاع غــزة، وأدى لغيــاب رؤيــة واضحــة لعمــل الهيئــة، فضــاًل عــن أّنــه خفــض مســتوى الرقابــة علــى أداء 

الهيئــة مــن قبــل املجلــس التشــريعي30.

27  مقابلة مع خالد فارس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فارس للبترول والمدير التنفيذي للشركة، بتاريخ 2021/11/27.

28  ورقة إجابات وزارة المالية بغزة على أسئلة التقرير، بتاريخ 2021/11/6.

29  ورقة إجابات وزارة المالية بغزة على أسئلة التقرير، بتاريخ 2021/11/6.

30  مقابلة مع خالد فارس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فارس للبترول والمدير التنفيذي للشركة، بتاريخ 2021/11/27.
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مبادئ الشفافية في عمل اإلدارة الهيئة العامة للبترول 

املوقع اإللكتروني
ال يتوفــر أّي موقــع إلكترونــي مســتقل لــإدارة العامــة للبتــرول، ولكــّن يتــم تغطيــة أنشــطتها مــن خــالل املوقــع اإللكترونــي 
لــوزارة املاليــة بغــزة. يف املقابــل فــإّن املوقــع اإللكترونــي لــم يفصــح عــن أّيــة تقاريــر ماليــة شــهرية أو ربعيــة أو ســنوية، كذلــك 
لــم يُِشــر املوقــع ألّي معلومــة فيمــا يخــص املوازنــة العامــة أو أّيــة منــاذج أو إصــدارات تخــص الــوزارة حيــث اكتفــى املوقــع 
بتقــدمي سلســلة مــن األخبــار العامــة واإلعالنــات وأيقونــة خاصــة بالعطــاءات واملناقصــات واملـُـزاودات مبــا يعكــس بشــكل 

واضــح انخفــاض مســتوى الشــفافية يف عمــل اإلدارة العامــة للبتــرول.  
يُشــار إلــى أّن اإلدارة العامــة للبتــرول أطلقــت منظومتهــا اإللكترونيــة31 ملتابعــة محطــات الوقــود وذلك بتاريــخ 2021/01/11، 
وتشــمل املنظومــة اإللكترونيــة إنشــاء قاعــدة بيانــات مكانيــة محوســبة يســتطيع عبرهــا املوظــف احلكومــي املختــص 
االســتفادة مــن املعلومــات بالشــكل الــذي ينعكــس علــى مســتوى التخطيــط واإلدارة وحتليــل واقــع خدمــات محطــات الوقــود 
مــن حيــث الكفــاءة ومعرفــة منــط توزيــع هــذه املواقــع، وأيضــاً إبــراز قــدرة تقنيــات نظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف دراســة 
ــر  ــة عب ــة إنشــاء خريطــة تفاعلي ــي. وستشــمل املنظوم ــن النظــام املكان ــرول كعناصــر م ــط محطــات البت ــل وتخطي وحتلي
اإلنترنــت لعــرض معلومــات احملطــات وكذلــك إضافــة كــود الكاميــرات اخلــاص بــكّل محطــة لتســهيل عمليــة الرقابــة بشــكل 

أفضــل32.

نشر هيكلية اإلدارة العامة للبترول والقرارات الصادرة عنها
بالرغــم مــن وجــود هيــكل تنظيمــي يضــم دوائــر رئيســية وهــي دائــرة املتابعــة والتفتيــش، والدائــرة الفنيــة والتراخيــص، 

ــر منشــور. ــكل غي ــرة األمــن والســالمة33، إاّل أّن هــذا الهي ــة ودائ ــرة املالي ــر، والدائ ــرة املعاب ودائ

اإلفصاح عن املوازنة العامة لإلدارة العامة للبترول 

تتحفــظ وزارة املاليــة واإلدارة العامــة للبتــرول علــى نشــر املعلومــات واألرقــام املاليــة املتعلقــة بإيــرادات ونفقــات الــوزارة 
بشــكل عــام واإلدارة بشــكل خــاص، حيــث إّن هنــاك موازنــات خاصــة بــكلٍّ منهمــا لكّنهــا غيــر معلنــة وهــذا ميثــل إضــراراً 
مببــادئ الشــفافية يف عمــل الــوزارة واإلدارة العامــة للبتــرول اللتــْن تشــرفان علــى ملــف الوقــود الــذي يعتبــر فيــه املواطــن 
مصــدر حتقــق هــذا اإليــراد، كمــا أّن إخفــاء النفقــات اخلاصــة بــاإلدارة والــوزارة يتيــح املجــال للتشــكيك يف شــفافية عمــل 

هــذه اجلهــات34.

نشــر التقاريــر الفنيــة واملاليــة واإلداريــة املتعلقــة بنشــاطات اإلدارة، وآليــات تنظيــم وتوثيــق الســجالت والقيــود املاليــة 
واحلســابات

أشــار تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف العــام 2020 لوجــود مشــاكل فنيــة يف الــدورة املســتندية لــإدارة العامــة 
للبتــرول، إضافــة إلــى ضعــف آليــات تنظيــم وتوثيــق الســجالت والقيــود املاليــة35. كذلــك ال يوجــد أّي تعامــل مباشــر بــن 
ــة  ــالغ عــن أّي ــات اإلب ــن حــول آلي ــة للمواطن ــة مطبوعــات توعوي ــرول أّي ــة للبت ــن، وال تنشــر اإلدارة العام اإلدارة واملواطن
مخالفــات، أو مــواد تقــدم معلومــات محدثــة للمواطنــن فيمــا يتعلــق بالبتــرول، باســتثناء النشــرة الشــهرية ألســعار الوقــود 
واحملروقــات والغــاز. كذلــك ال يوجــد موقــع إلكترونــي لــإدارة العامــة للبتــرول مــع االكتفــاء بوجــود نافــذة خاصــة بهــا عبــر 
موقــع وزارة املاليــة. كمــا أّنهــا ال تقــوم بنشــر تقاريــر تتعلــق بنشــاطاتها الفنيــة واملاليــة واإلداريــة أو عــن وجــود اجتماعــات 

دوريــة مــن عدمهــا أو حتــى مخرجــات االجتماعــات اخلاصــة بهــا36.

وهنــاك قصــور أيضــاً فيمــا يخــص شــفافية اإلبــالغ عــن قــرارات اإلدارة العامــة للبتــرول للمواطنــن مــن جهــة وألصحــاب 
محطــات الوقــود مــن جهــة أخــرى، فاملراســالت اخلطيــة أو عبــر البريــد اإللكترونــي للجهــات ذات العالقــة ضعيفــة، يف 
حــن أّن اإلدارة العامــة أنشــأت مجموعــة عبــر تطبيــق تيليجــرام للتواصــل مــع أصحــاب احملطــات وتنظيــم العالقــات 
اليوميــة املتعلقــة بتوزيــع احلصــص وحتديثــات األســعار باإلضافــة لترتيــب مواعيــد االســتالم وإصــدار التعميمــات اخلاصــة 
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باحملطــات3738.

اإلفصاح عن كميات الوقود ومصادرها

ــى موقــع التواصــل االجتماعــي  ــة بغــزة عل ــوزارة املالي ــر الفلســطينية التابعــة ل ــه صفحــة املعاب ــذي تنشــر في يف الوقــت ال
ــواردة مــن  ــرول ال ــات البت ــا كمي ــر فيه ــْن تذك ــح التجاري ــو ســالم ورف ــرم أب ــرْي ك ــل معب ــة لعم ــة يومي ــوك إحصائي ــس ب في
الســوالر والبنزيــن وغــاز الطهــو ومحطــة توليــد الكهربــاء39، إاّل أّن املوقــع اإللكترونــي للــوزارة ال ينشــر أّيــة تقاريــر متعلقــة 
باإلحصائيــات اليوميــة والســنوية، كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى حداثــة إنشــاء هــذه الصفحــة الــذي مت بتاريــخ 2021/11/3م. 
مــن جانــب آخــر، ال توجــد أّيــة معلومــات متعلقــة مبصــدر أو أســعار الوقــود ومقــدار الضريبــة املفروضــة عليــه، إذ يدخــل 
لقطــاع غــزة شــهرياً قرابــة 8 مليــون لتــر مــن الوقــود، يدخــل حوالــي مليــون لتــر منهــا عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم فيمــا تدخــل 

7 ماليــن لتــر عبــر معبــر رفــح مــن اجلانــب املصــري40.

حتديد راتب وامتيازات وظيفة املدير العام
ــم تخضــع شــروط ومؤهــالت إشــغال  ــة، ول ــوزارة املالي ــة الترشــيح اخلاصــة ب ــام مــن خــالل عملي ــر الع ــار املدي ــم اختي يت
وظيفــة املديــر العــام للفحــص مــن أّي جهــة أخــرى، كذلــك فــإّن حتديــد امتيــازات وراتــب هــذه الوظيفــة هــو أمــر غيــر معلــن 
ــة آليــات تنظــم مكافــآت العاملــن واملوظفــن )بــدل ســفر، بــدل  ــر إجابــات الــوزارة لوجــود أّي وغيــر واضــح حيــث لــم تُِش
اجتماعــات... إلــخ(. وبشــكل عــام فــإّن العاملــن يف اإلدارة العامــة للبتــرول يحصلــون علــى امتيــاز مالــي يتمثــل باحلصــول 
ــة يف وزارة  ــن يف اإلدارات اإليرادي ــع العامل ــداً مــن مســتحقاتهم بشــكل شــهري كحــال جمي ــغ )300( شــيكل نق ــى مبل عل

املاليــة41.

 آليات تنظيم وتوثيق السجالت والقيود املالية واحلسابات والتسويات البنكية:

تتــم عمليــة تنظيــم وتوثيــق الســجالت والقيــود املاليــة واحلســابات والتســويات البنكيــة عبــر الطــرق واآلليــات احملاســبية 
املتعــارف عليهــا مــن قبــل فريــق متخصــص )الدائــرة املاليــة(، وذلــك يف ضــوء النظــام املالــي للــوزارات واملؤسســات العامــة 
لســنة 2005، وقــد أشــار تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف العــام 2020 إلــى وجــود إشــكاليات فنيــة يف الــدورة 
املســتندية، ووفــق متابعــات ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة فــإّن اإلدارة العامــة للبتــرول تقــوم اآلن بجهــود واضحــة لضبــط 
وتطويــر الــدورة املســتندية وفــق األصــول، حيــث بــدأ العمــل علــى كافــة املعاجلــات املاليــة عبــر برنامــج إلكترونــي خــاص 
بــاإلدارة العامــة للبتــرول، وذلــك لضمــان الدقــة، وتوفيــر اجلهــد والوقــت والتكلفــة واألرشــفة الســليمة للمســتندات والوثائــق 

املاليــة42.
إجراءات التراخيص اخلاصة مبحطات الوقود ومدى االلتزام بها.

اســتناداً لنــص املــادة الرابعــة مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم 28 لســنة 1936 وتعديالتــه، فــإّن اللجنــة املركزيــة للبنــاء وتنظيــم 
املــدن بقطــاع غــزة أقــّرت اإلجــراءات اخلاصــة بتراخيــص محطــات الوقــود التــي صنفــت تلــك احملطــات إلــى ثــالث فئــات، 
ووضعــت معاييــر لترخيــص أو جتديــد رخصــة كّل فئــة، مــع توضيــح اإلجــراءات الــالزم اتباعهــا للحصــول علــى الترخيــص 

أو جتديــده43.

نظم المساءلة في اإلدارة العامة للبترول

املساءلة والرقابة والتدقيق على عمل اإلدارة العامة للبترول:
تخضــع اإلدارة العامــة للبتــرول ألربعــة مســتويات مــن الرقابــة والتدقيــق، املســتوى األول هــو خضــوع اإلدارة العامــة للرقابــة 

37  مقابلة مع إياد الشوربجي، مدير عام اإلدارة العامة للبترول، بتاريخ 2021/12/21.

38  مقابلة مع خالد فارس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فارس للبترول والمدير التنفيذي للشركة، بتاريخ 2021/11/27.

 https://www.facebook.com/mofpc2  39  صفحة المعابر الفلسطينية على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك

40  مقابلة مع أحمد الحلو، رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود والغاز، بتاريخ 2021/11/9.

41  مقابلة مع إياد الشوربجي، مدير عام اإلدارة العامة للبترول، بتاريخ 2021/12/21.

42  مقابلة مع يوسف أبو سلمية، مدير عام ديوان الرقابة المالية واإلدارية، بتاريخ 2021/12/20.

43  المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود بقطاع بغزة.
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الداخليــة بــوزارة املاليــة التــي تراقــب الــدورة املســتندية قبــل الصــرف جلميــع املؤسســات احلكوميــة، واملســتوى الثانــي هــو 
رقابــة اإلدارة العامــة للتدقيــق الداخلــي التــي تراقــب املعامــالت املاليــة بعــد الصــرف، واملســتوى الثالــث هــو رقابــة ديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة الــذي أصــدر آخــر تقاريــره املتعلقــة بــاإلدارة العامــة للبتــرول يف العــام 2020، أّمــا املســتوى الرابــع 
فهــو رقابــة املجلــس التشــريعي الفلســطيني كجهــة رقابيــة عليــا علــى األداء احلكومــي. كمــا ترفــع اإلدارة العامــة للبتــرول 

تقاريرهــا املاليــة واإلداريــة لــوزارة املاليــة وفــق السياســات واملعاييــر واآلليــات الناظمــة للعمــل44.

املساءلة املجتمعية لعمل اإلدارة العامة للبترول:
ترفــض اإلدارة العامــة للبتــرول التعــاون مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي يف إطــار املســاءلة املجتمعيــة، ووجــد الباحــث 

صعوبــة يف احلصــول علــى إجابــات أو تبريــرات أو تفســيرات لبعــض األســئلة املتعلقــة بعمــل اإلدارة.

آليات التعامل مع اعتراضات وشكاوى املواطنني وأصحاب احملطات:

يوجــد رقــم اتصــال لشــكاوى املواطنــن حــول تســعيرة الوقــود وهــو تابــع لدائــرة حمايــة املســتهلك بــوزارة االقتصــاد، ويُنشــر 
ــد إصــدار التســعيرة الشــهرية للوقــود وهــو 129. أمــا فيمــا يخــص التعامــل مــع شــكاوى أصحــاب احملطــات فتقــول  عن
الــوزارة إّنهــا تتعامــل بسياســة البــاب املفتــوح، حيــث يتقــدم التاجــر أو صاحــب احملطــة بشــكواه مباشــرة إّمــا لــإدارة 
العامــة أو لوكيــل الــوزارة، أو مــن خــالل املنظومــة اإللكترونيــة التــي أعّدهــا ديــوان املظالــم45. ولقــد اشــتكى أصحــاب بعــض 
احملطــات مــن سياســة البــاب املغلــق ومــن عــدم فعاليــة التعامــل مــع الشــكاوى اخلاصــة بهــم وعــدم وجــود جهــة واضحــة 
للتعامــل مــن الشــكاوى بشــكل خــاص، كذلــك فإّنــه ال يوجــد نظــام واضــح للتقــدم بالشــكاوى ولــم تعلــن الدائــرة عــن آليــة 
التعامــل مــع الشــكاوى والبــت فيهــا46. فضــاًل عــن أّن هنــاك مماطلــة وتســويفاً يف الشــكاوى املتعلقــة بالسياســات املاليــة 
ــا شــكاوى  ــل تســهيالت الدفــع، واإلرجاعــات املتعلقــة بإعــادة مســتحقات النقــل، وكذلــك حتســن هامــش الربــح. أم مث
القضايــا اليوميــة فيتــم التعامــل معهــا بشــكل أســرع لكــن دون وجــود نظــام واضــح للمتابعــة والــرد وتوضيــح آليــات تقــدمي 

الشــكاوى وهــي خاضعــة غالبــاً لسياســات تفاوضيــة47. 

44  مقابلة مع إياد الشوربجي، مدير عام اإلدارة العامة للبترول، بتاريخ 2021/12/21.

45  مقابلة مع يوسف أبو سلمية، مدير عام ديوان الرقابة المالية واإلدارية، بتاريخ 2021/12/20.

46  مقابلة مع أحمد الحلو، رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود والغاز، بتاريخ 2021/11/9.

47  مقابلة مع خالد فارس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فارس للبترول والمدير التنفيذي للشركة، بتاريخ 2021/11/27.
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االستخالصات

النتائج والتوصيات

النتائج املتعلقة بالنزاهة يف إدارة ملف البترول

ــه أحــد 	  ــى أّن ــون ناظــم إلدارة ملــف البتــرول، وتنظــر احلكومــة لهــذا امللــف عل ــة التشــريعية، ال يوجــد قان مــن الناحي
ــراد الكبــرى لهــا. مصــادر اإلي

تشرف وزارة املالية بشكل مباشر على قطاع البترول من خالل اإلدارة العامة للبترول.	 

يتم شغل منصب املدير العام لإدارة العامة للبترول بالتعين وفق معايير غير واضحة باإلعالن واملسابقة.	 

توجــد تعليمــات داخليــة يف اإلدارة العامــة للبتــرول تتعلــق بتجنــب تضــارب املصالــح واإلشــارة حلظــر تلقــي الهدايــا يف 	 
إدارة قطــاع البتــرول.

يخضع موظفو اإلدارة العامة للبترول ملدّونة السلوك الوظيفي العامة الصادرة عن ديوان املوظفن العام.	 

النتائج املتعلقة بالشفافية يف إدارة ملف البترول

ال تنشر اإلدارة العامة للبترول هيكليتها أو خططها السنوية على موقع الوزارة أو أّي مكان آخر.	 

ــاك قصــور واضــح يف شــفافية 	  ــة حــق وصــول املســتفيدين للمعلومــات، وهن ــوزارة املالي ــي ل ال يكفــل املوقــع اإللكترون
اإلعــالن علــى موقــع الــوزارة.

ال تفصــح وزارة املاليــة عــن أّيــة أرقــام ماليــة تتعلــق مبلــف إدارة البتــرول يف قطــاع غــزة، كذلــك ال تنشــر الــوزارة علــى 	 
موقعهــا أّيــة موازنــات شــهرية أو ربعيــة أو ســنوية.

تتحفــظ وزارة املاليــة علــى نشــر أّيــة معلومــات متعلقــة مبلــف البتــرول يف قطــاع غــزة، باســتثناء بعــض األخبــار العامــة 	 
بصيغــة إعالميــة.

النتائج املتعلقة باملساءلة يف إدارة ملف البترول

لم تصدر جلنة الرقابة باملجلس التشريعي أّية تقارير رقابية تخص اإلدارة العامة للبترول يف قطاع غزة.	 

أصــدر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة تقريــراً رقابيــاً متعلقــاً بــاإلدارة العامــة للبتــرول يف العــام 2020 وأشــار لوجــود 	 
مخالفــات وشــبهات فســاد أدت إلــى إحالــة بعــض موظفــي اإلدارة للنيابــة العامــة للتحقيــق إاّل أّن تقريــر الديــوان لــم 

يُنشــر.

ما زال الضعف يشوب إجراءات الرقابة الداخلية يف اإلدارة العامة للبترول.	 

تكتفــي اإلدارة العامــة للبتــرول مبنظومــة الشــكاوى اإللكترونيــة التابعــة لديــوان املظالــم، وال يوجــد أّي جســم إشــرايف 	 
أو منظــم للشــكاوى يف اإلدارة العامــة للبتــرول، وتتــم عمليــة الشــكوى بطريقــة غيــر منظمــة.



21

»اإلدارة العامة للبترول في قطاع غزة«

التوصيات

أواًل: بشأن السياسة العامة إلدارة هذا القطاع االستراتيجي:

ينصــح ائتــالف أمــان بتبنــي سياســة اســتراتيجية عامــة حتــدد دور الطــرف احلكومــي الرســمي بإعــداد السياســات 	 
االســتراتيجية واخلطــط واإلشــراف علــى تنفيذهــا، والرقابــة علــى األطــراف األخــرى وضمــان جبايــة الضرائــب 

ــع للقطــاع اخلــاص. ــق بالشــراء والبي واجلمــارك، وتــرك مــا يتعل

ثانيًا: توصيات اإلطار القانوني: 

ضرورة تفعيل قانون ناظم إلدارة ملف البترول واحملروقات، لضمان احلفاظ على املال العام.	 

ضــرورة تفعيــل قانــون الكســب غيــر املشــروع يف قطــاع غــزة لضمــان تعزيــز قيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف قطــاع 	 
احملروقــات.

ثالثًا: توصيات اإلطار املؤسسي:

تطوير كفاءة وفعالية األداء اإلداري والفني واملالي للعاملن يف اإلدارة العامة للبترول.	 

تطويــر وتفعيــل نظــام ترخيــص املوزعــن مــع وزارة احلكــم احمللــي والدفــاع املدنــي، ووزارة النقــل واملواصــالت. وكذلــك 	 
تطويــر نظــام ترخيــص مخــازن الوقــود بالشــراكة مــع احلكــم احمللــي والدفــاع املدنــي.

زيادة مستوى التنسيق امليداني املشترك يف اجلوالت التفتيشية.	 
ــادة مســتوى مشــاركة أصحــاب احملطــات واملواطنــن يف القــرارات واعتمــاد اخلطــط والبرامــج اخلاصــة بتنظيــم 	  زي

وتطويــر عمــل اإلدارة العامــة للبتــرول.
اإلســراع يف إمتــام واعتمــاد الشــروط الفنيــة التــي يجــب توفرهــا يف الصهاريــج أو خزانــات الوقــود والغــاز أو مركبــات 	 

ــج  ــاد برنام ــات، واعتم ــات لفحــص هــذه املركب ــة وإمكاني ــا جهوزي ــي لديه ــاد الشــركات الت ــن اعتم ــل، مبــا يتضم النق
محوســب يشــمل بيانــات احملطــات بهــدف تنظيــم إجــراءات األمــن والســالمة فيهــا.

ثالثًا: التوصيات املتعلقة بقيم النزاهة:

تعزيــز اســتقاللية عمــل اإلدارة العامــة للبتــرول عــن القطــاع احلكومــي وإخضاعهــا لرقابــة املجلــس التشــريعي وديــوان 	 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة.

وضع لوائح تضبط عالقة العاملن يف اإلدارة العامة للبترول باجلهات ذات العالقة.	 

وضع معايير واضحة الختيار مدير عام اإلدارة.	 

تنظيــم إداري لعمليــات الشــراء العــام والتعيــن، ووضــع معاييــر واضحــة الختيــار مديــر عــام وموظفــي اإلدارة العامــة 	 
للبتــرول.

تنظيم العالقة بن اإلدارة العامة للبترول ومحطات الوقود على أساس تشاركي ال أساس سلطوي.	 
اعتماد دليل إجراءات واضح لعمليات اإلدارة العامة للبترول.	 

رابعًا: التوصيات املتعلقة مببادئ الشفافية:

تعزيــز شــفافية وفعاليــة املواقــع اإللكترونيــة لــإدارة العامــة للبتــرول مبــا يضمــن وصــول اجلمهــور والتجــار للمعلومــات 	 
واملعاييــر وشــروط التقــدمي.
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ضرورة نشر البيانات املالية والتقارير اإلدارية للجهات املتعلقة بإدارة ملف البترول يف قطاع غزة بشكل واضح.	 

تعزيــز الشــفافية والســماح باســتخدام الوســائل اإللكترونيــة وتبــادل الوثائــق ومتكــن املعنيــن مــن االّطــالع علــى أعمــال 	 
وأنشــطة اإلدارة العامــة للبتــرول مبــا يضمــن وصــول اجلمهــور والتجــار للمعلومــات واملعاييــر وشــروط التقــدمي. 

اإلفصاح عن املوازنات وامليزانيات اخلاصة باإلدارة العامة للبترول.	 

خامسًا: التوصيات املتعلقة بنظم املساءلة:

تعزيز الرقابة الداخلية لإدارة العامة للبترول وتنظيم الدورة املستندية وحوسبتها.	 

تعزيز مستويات الرقابة الداخلية والعمل على اإلسراع بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية. 	 

اتخاذ إجراءات من شأنها جترمي نقاط الغاز العشوائية وتنظيم ترخيص محطات الغاز.	 

تعزيز الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني يف الرقابة على قطاع احملروقات يف قطاع غزة.	 

ضــرورة قيــام اإلدارة العامــة للبتــرول بإنشــاء رابــط أو أرقــام اتصــال مخصصــة الســتقبال الشــكاوى علــى املوقــع 	 
اإللكترونــي اخلــاص بــوزارة املاليــة.

االنفتــاح علــى منظمــات املجتمــع املدنــي إلتاحــة املجــال للمســاءلة املجتمعيــة علــى أعمــال اإلدارة العامــة للبتــرول. كمــا 	 
ينبغــي علــى منظمــات املجتمــع املدنــي إعمــال آليــات املســاءلة املجتمعيــة لهــذه اإلدارة، وكذلــك رقابــة وســائل اإلعــالم 

علــى أعمــال اإلدارة يف تقاريــر إعالميــة مبــا فيهــا التقاريــر االســتقصائية.
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المراجع والمصادر

القوانني واألنظمة واللوائح

القانون األساسي املعّدل لعام 2003، املواد رقم )6،60،69(.	 

قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2003، بضم بعض املؤسسات إلى وزارة املالية.	 

قرار مجلس الوزراء رقم )17( لعام 2008 بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول.	 

املــادة الرابعــة مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 1936 وتعديالتــه بشــأن تنظيــم وترخيــص محطــات الوقــود 	 
بقطــاع بغــزة.

نظــام ترخيــص موزعــي الغــاز باحملافظــات اجلنوبيــة لســنة 2020، العــدد )101( مــن مجلــة الوقائــع الفلســطينية 	 
مــارس 2021.

التقارير والدراسات 

التقرير املالي لشهر كانون األول اخلاص بوزارة املالية 2017، الصادر بكانون الثاني 2018.	 

تقرير ائتالف أمان، سلسلة تقارير رقم 131 للعام 2018، الهيئة العامة للبترول: بن الواقع واملأمول	 
www.aman	palestine.org

 ورقة إجابات وزارة املالية بغزة على أسئلة التقرير، بتاريخ 2021/11/6.	 

توصيات ورشة جلنة األمن والسالمة ملناقشة أوضاع مركبات نقل الغاز والوقود.	 

املقابالت الشخصية

مقابلة مع يوسف أبو سلمية، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية، بتاريخ 2021/12/20.	 

مقابلة مع إياد الشوربجي، مدير عام اإلدارة العامة للبترول، بتاريخ 2021/12/21.	 

مقابلة مع أحمد احللو، رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود والغاز، بتاريخ 2021/11/9.	 

ــخ 	  ــذي للشــركة، بتاري ــر التنفي ــرول واملدي ــارس للبت ــس إدارة شــركة ف ــس مجل ــب رئي ــارس، نائ ــد ف ــع خال ــة م مقابل
.2021/11/27

مقابلة رامي اخلطيب، وزارة االقتصاد، بتاريخ 2021/11/25.	 

مقابلة مع عالء العكش، مدير عام الرقابة الداخلية يف وزارة النقل واملواصالت، بتاريخ 2021/11/27.	 

املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعي

 فيديو إعالني على صفحة وزارة املالية على فيس بوك	 

 https//:www.facebook.com/watch?/v.279975546860558=

مقابلة تلفزيونية لفضائية األقصى مع إياد الشوربجي، مدير عام اإلدارة العامة للبترول، بتاريخ 2021/4/27 	 

https//:www.facebook.com/watch?/v.151201520277882=

املوقع اإللكتروني لوزارة املالية بغزة	 
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واقع قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في إدارة قطاع البترول

 	  http//:www.mof.gov.ps./

صفحة املعابر الفلسطينية على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك 	 

https//:www.facebook.com/mofpc2.
مقابلــة صحفيــة مــع نــور الديــن اخلزنــدار، صاحــب محطــة لتعبئــة الوقــود لصحيفــة فلســطن أوناليــن، بتاريــخ 	 

.2021/7/9
 https://felesteen.news/post/69730

مقابلة صحفية مع أحمد احللو لوكالة مصدر اإلخبارية. 2021/03/14.	 

  https//:msdrnews.com54022/

بيان جمعية أصحاب شركات الوقود والغاز، بتاريخ 2021/3/14.	 

 https//:www.facebook.com/PPGCOA




