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بالشراكة بين سلطة الطاقة والبنك الدولي

نشـرة التداول اليومية

غزة :إطالق مشروع القرض الدوار لتزويد المنازل
والمؤسسات الصغيرة بأنظمة الطاقة الشمسية
غزة " -األيام" :أطلقت س���لطة الطاقة والموارد الطبيعية
وبالش���راكة مع البنك الدولي المرحلة االولى من مش���روع
الق���رض ال���دوار لتركيب خالي���ا الطاقة الشمس���ية على
أسطح المنازل والمؤسسات تقسط تكلفتها على دفعات
شهرية ميس���رة بدون أية فوائد .اضافة لتركيب أنظمة
طاقة شمسية على اسطح بعض المؤسسات الصحية في
قطع غزة.
يأتي تمويل صندوق القرض من مش���روع البنك الدولي
لتحس���ين أداء قطاع الكهرب���اء ( )ESPIPحيث تم توقيع
اتفاقي���ة العمل بين س���لطة الطاقة والم���وارد الطبيعية
وش���ركة توزيع كهرب���اء غزة بحض���ور ممثل���ي الجهات
المانحة ،المؤسس���ات المحلي���ة والدولية غي���ر الربحية،
والوزارات وممثلي البنوك المحلية.
يذك���ر بأن م���ا يوفر في غزة م���ن طاق���ة كهربائية هو
فقط  %35م���ن احتياجها الفعلية نتيج���ة تراجع كمية
الكهرباء واالنقطاعات في التي���ار الكهربائي التي تصل
إلى  12س���اعة وتزداد حدة المشكلة في س���اعات الذروة
شتاء وصيفا ،لتتقلص ساعات وصل التيار يوميا إلى 4-3
س���اعات فقط ،ما يش���كل خطرا على حياة المواطنين في
قطاع غزة.
وأش���ار المهندس ظاف���ر ملحم ،رئيس س���لطة الطاقة
الموارد الطبيعية ،إلى اس���تمرار أزمة الكهرباء في قطاع
غزة لس���نوات ما أثر على باقي القطاع���ات فيها وبالرغم
من ضرورة الوصول إلى حل شمولي ،يمكن لهذه المبادرة
وهذا الصن���دوق أن يخفف من األزمة لضمان الحد األدنى
من متطلبات الحياة ،وسنعمل يدا بيد مع شركائنا لتأمين
الطاقة بشكل مضمون وميسور.

ليوم االربعاء الموافق 2018/10/10

وأكدت الس���يدة مارينا ويس ،مديرة البنك الدولي في
فلس���طين ،خالل االحتفال أن تركيب الخاليا الشمس���ية
وخاصة للمنازل والمستش���فيات سيوفر الحد االدني من
احتياج���ات المواطني���ن للكهرباء وكذلك س���يزيد قدرة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العمل وبالتالي خلق
فرص عمل والمشاركة في تطوير االقتصاد.
ويخص���ص الصن���دوق ال���دوار للطاقة الشمس���ية في
غزة مبلغ  2مليون دوالر لمس���اعدة أكث���ر من  1000منزل
ومؤسس���ة لتركيب أنظمة طاقة شمس���ية على أسطحها
بقدرة  1إلى  7ميجاواط حيث يسدد المستفيدون تكلفة
الخالي���ا الشمس���ية بدفعات ش���هرية تع���ود للصندوق
لتركيب أنظمة أخرى لمستفيدين جدد.
كما يتضمن المش���روع منحة مالية بقيمة  1مليون دوالر
لتزويد أس���طح بعض المنشآت الطبية العامة في غزة بخاليا
شمس���ية ومنه���ا مجمع ناص���ر الطبي ،ويت���م اختيار هذه
المنشآت من قبل البنك الدولي بالتعاون مع منظمة الصحة
العالمية ،وزارة الصحة وشركاء آخرين للتنمية الصحية.
وتحدثت الس���يدة هيلدا هارالدس���تاد ،ممثلة مكتب
النروي���ج في فلس���طين ،عن أهمية المش���روع في تأمين
الكهرب���اء للمواطني���ن ضم���ن مش���روع تحس���ين كفاءة
الطاق���ة والممول من عدة مانحي���ن ومن ضمنها الحكومة
النرويجية.
سيكون لتوفير الخاليا الشمسية على األسطح أثر كبير
عل���ى قطاع غزة لما تواجهه من نق���ص حاد في الكهرباء،
حيث يس���اعد المشروع المستش���فيات في إتمام عملها
النق���اذ حي���اة المواطنين ،والمؤسس���ات لتعم���ل وتوفر
لسكان المنازل حياة كريمة.

المتوفر منها عشرة ماليين دوالر

مصلحة مياه بلديات الساحل 50 :مليون
دوالر كلفة تشغيل مشاريع المياه سنويًا
كتب حامد جاد:
اعتبر مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل منذر
شبالق أن المعضلة األكبر التي تواجه مشاريع المياه
ف���ي قطاع غزة تتمثل في عدم الق���درة على تغطية
كلفة تش���غيل تل���ك المش���اريع مبينًا ف���ي حديث
لـ"األي���ام" أن كلف���ة تش���غيل آبار المي���اه ومحطات
التحلية والمحطات الخاصة بمعالجة المياه العادمة
تتطلب توفير  50مليون دوالر س���نويًا بينما المتوفر
فعليا ال يتجاوز عشرة ماليين دوالر.
وأكد ش���بالق أن الدعم الخارجي المخصص لتمويل
مشاريع المياه لم يشهد تراجعًا على مدار السنوات
األخيرة الماضية بينما المشكلة الرئيسة التي تواجه
مصلحة المياه تكم���ن في تراجع الجباية ،منوهًا الى
ان كفاءة الجباية لدى بلدي���ات قطاع غزة بلغت قبل
الحص���ار المفروض نس���بة  %50م���ن اجمالي قيمة
فواتير المي���اه أما خالل س���نوات الحصار فتراجعت
تدريجيًا الى أن وصلت حاليًا لنس���بة  %20األمر الذي
تسبب بعجر كبير في تغطية تكاليف التشغيل.
وقال ش���بالق" ،لدينا مش���اريع تم إنجازها وهناك
مشاريع أخرى في طور التجهيز إال أن عدم توفر مصدر
دائم للطاق���ة إثر أزمة الكهرباء وصعوبة توفير ثمن
الوقود الالزم لتشغيل مولدات الكهرباء باإلضافة الى
طبيعة األوضاع االقتصادي���ة الصعبة التي يمر بها
قطاع غزة شكلت مجتمعة أبرز المعيقات التي تواجه
مشاريع المياه بشكل عام".
وأضاف" ،إن تكلفة إنت���اج ونقل الكوب الواحد من
المياه المس���تخرجة من اآلبار تقدر بنحو  1.7شيكل
في حين أن المتوفر فعليا لتغطية هذه التكلفة هو
ش���يكل واحد بينما تبلغ كلف���ة انتاج محطة التحلية
للكوب الواحد  2.5ش���يكل االمر ال���ذي يعني ضرورة

توفير التكلفة الالزمة الس���تمرار تش���غيل محطات
التحلية لضمان الحفاظ على كفاءتها".
واستعرض شبالق واقع مش���اريع محطات التحلية
القائم���ة في قطاع غ���زة موضحًا أن محط���ة التحلية
الواقع���ة في ش���مال القط���اع والممولة م���ن البنك
اإلس�ل�امي للتنمي���ة بقيمة  15ملي���ون دوالر ما زالت
في المراحل األخيرة من تجهيزها حيث من المتوقع
تشغيلها خالل الربع األول من العام المقبل لتنتج 10
آالف متر مكعب يوميًا.
أما المحطة القائمة في وس���ط قطاع غزة والممولة
م���ن خالل وكالة التنمية األميركي���ة " "usaidفتنتج
حاليًا  600متر مكع���ب ومن المعتزم تطويرها حيث
تم طرح مناقصة مش���روع لزيادة قدرتها االنتاجية
لتصل الى ستة آالف متر مكعب.
وبين أن محطة التحلية القائمة في جنوب دير البلح
وس���ط قاع غزة التي مولها االتحاد األوروبي بنحو 40
ملي���ون دوالر تنت���ج  20الف متر مكع���ب ولدى مزج
"خلط" المياه المستخرجة منها بالمياه المستخرجة
من اآلبار س���يصل اجمالي حجم كمية المياه الى 70
الف متر مكع���ب موضحًا في هذا الس���ياق ان قطاع
غزة يحت���اج الى ما يتراوح بين  160الى  165الف متر
مكعب يوميًا.
وأش���ار الى أن مصلحة مياه بلديات الساحل أعدت
خطة للموازنة التش���غيلية لمراف���ق المياه ومحطات
المعالج���ة  2023- 2018تضمن���ت التكلفة اإلجمالية
المفت���رض توفيره���ا لكافة مش���اريع المياه س���واء
مش���اريع مياه الش���رب أو مش���اريع معالج���ة المياه
العادم���ة ،الفت���ًا أن هناك ثالث محط���ات لتصريف
ومعالج���ة المياه العادمة في مناطق جنوب ووس���ط
وش���مال قط���اع عزة وجميعه���ا تواجه مش���كلة في
تغطية كلفة تشغيلها.

وزير العمل يفتتح دورة تدريبية لتعزيز
وتطوير قطاع التعاونيات الزراعية
رام الل���ه "-األي���ام" :افتتح وزير العم���ل ،رئيس مجلس
إدارة هيئ���ة العمل التعاوني د .مأمون أبو ش���هال ،امس،
ال���دورة التدريبية لتعزيز وتطوي���ر التعاونيات الزراعية
في الضفة الغربية ،التي تنظمها هيئة العمل التعاوني
بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
وأكد أبو شهال خالل االفتتاح أهمية القطاع التعاوني ودوره
في التنمية االقتصادية ،وحرص رئيس الوزراء الدكتور رامي
الحمد الله والحكومة الفلسطينية على تطويره.
واس���تعرض أبو ش���هال ثالثة محاور رئيس���ية ستبنى
عليها اس���تراتيجية العمل التعاوني خالل العام المقبل،
حي���ث يتمث���ل المح���ور األول ف���ي تأس���يس جمعيات

اس���تهالكية ،وفيما يركز المحور الثاني على إنشاء مراكز
توزيع للمنتجات الزراعية ،اما المحور الثالث فسيش���مل
أراض مملوكة
إنشاء تعاونيات إسكانية عبر الحصول على
ٍ
للدول���ة ،وتخصيصها لجمعيات تعاونية إس���كانية على
شكل قروض طويلة األجل.
وش���ارك في حفل االفتتاح الذي نظم في فندق الكرمل
بمدينة رام الله امس ،كل من رئيس هيئة العمل التعاوني
الوكيل يوس���ف الترك ،ومنير قليبو ممثل منظمة العمل
الدولية ،والدكتور عزام صالح واألس���تاذ نصر سمارة عن
منظم���ة العمل الدولية والخبير التنزاني المختص بقطاع
التعاونيات ألبرت عمر.

الذهب عالق داخل نطاق ضيق
مع توقف الدوالر اللتقاط األنفاس
واش���نطن-رويترز :اس���تقر الذهب داخل نطاق ضيق،
أمس ،مع تراجع الدوالر عن ذروته في س���بعة أسابيع لكن
الدعم ظل قويًا للعملة األميركية وسط أداء قوي القتصاد
الوالي���ات المتحدة وتوقعات لزيادات مطردة في أس���عار
الفائدة من مجل���س االحتياطي االتحادي (البنك المركزي
األميركي).
وصباح امس ،كان الس���عر الفوري للذهب مس���تقرًا عند
 1189.35دوالر لألوقي���ة (األونصة) ليظ���ل داخل نطاق ال
يعدو األربعة دوالرات خالل الجلسة.
وزادت عق���ود الذه���ب األميركي���ة اآلجل���ة  0.1بالمئة

لتسجل  1192.60دوالر لألوقية.
وق���ال نيكوالس فراب���ل المدير العام لدى اي.بي.س���ي
بولي���ون في اس���تراليا "يبدو أن بعض الن���اس يتوقعون
انتعاش���ا معق���وال ف���ي األس���عار لك���ن مزي���ج البيانات
(األميركية) الجيدة وتشديد السياسة النقدية بال هوادة
مازال يضغط على الذهب".
وارتفعت الفض���ة  0.2بالمئة في المعام�ل�ات الفورية
إل���ى  14.39دوالر وزاد البالديوم  0.2بالمئة أيضا مس���جال
 1070.72دوالر لألوقي���ة بينما هب���ط البالتين  0.3بالمئة
إلى  821.74دوالر.

انخفاض مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 11ر%0
رام الل���ه – "األيام" :أغلق المؤش���ر الرئيس في بورصة
فلس���طين ،أمس ،على انخفاض بنسبة 11ر ،%0في جلسة
تم خالله���ا تداول 722ر 350س���هما ،بقيم���ة 949ر308
دوالرا ،نفذت عبر  82عقدا.
وبلغ مؤشر القدس في نهاية الجلسة 87ر ،529منخفضا
61ر 0نقطة ،أي بنسبة 11ر %0عن اغالق الجلسة السابقة.

وأوضح���ت البورصة ،أنه ل���دى مقارنة أس���عار اإلغالق
للش���ركات المتداولة وعددها  13ش���ركة م���ع اغالقاتها
الس���ابقة ،أظهرت ش���ركة واح���دة ارتفاعا في أس���عار
أس���همها ،بينما أظهرت  4ش���ركات انخفاضا في أسعار
أسهمها.
ولفتت إل���ى أن الش���ركة األكث���ر ارتفاعا في أس���عار

سميرة حليلة :الرقمنة تدخل مشاريع
الرياديات وسيدات أعمال فلسطين
رام الله " -األيام" :قالت رئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات األعمال في فلسطين
س���ميرة حليلة ،إن المنتدى يعمل في السنوات األخيرة على بناء قدرات الرياديات
الس���تخدام وس���ائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا بهدف التشبيك المحلي
واإلقليمي والدولي والترويج للمنتجات وإيصالها إلى األسواق العالمية.
وتحدثت خالل مش���اركتها في "المنتدى العاشر لرياديات األعمال لدول منطقة
ح���وض البحر عن تجربة المنتدى مع الرياديات وس���يدات األعمال الفلس���طينيات
بإدخال الرقمنة في تطوير مشاريعهن".
وأك���دت حليلة الدور المهم ال���ذي تلعبه المنصات اإللكتروني���ة والتكنولوجيا
للوص���ول إلى مص���ادر المعلوم���ات ،والتعرف على أس���واق جدي���دة وزبائن جدد،
والتع���رف على فرص محلية وعالمية .يذكر ان مش���اركة حليل���ة جاءت كمتحدثة
رئيس���ية في جلس���ة بعنوان "رياديات األعمال والرقمن���ة" تحدثت فيها عدد من
المش���اركات العربيات والعالميات حول تجاربهن الخاصة في هذا المجال ،وقد تم
التأكيد على إمكانات التعاون وتبادل الخبرات بين الدول المش���اركة والممثلة في
المنتدى المذكور.
ومن الجدي���ر بالذكر أن المنتدى ال���ذي عقد بعنوان "الس���يدات والتكنولوجيا:
الطريق الى األمام" على مدار يومي الثالثاء واألربعاء  2و 2018/10/3برعاية وحضور
األميرة ّ
سمية بنت الحسن ،بالشراكة بين غرفة تجارة عمان وكل من األمانة العامة
لجمعية غرف التجارة والصناعة لدول حوض البحر األبيض المتوس���ط (أس���كامي)
وجمعية منظمات سيدات األعمال (أفام) وغرفة تجارة برشلونة اإلسبانية وملتقى
سيدات األعمال والمهن األردني بمشاركة العديد من سيدات األعمال والمؤسسات
من خالل جلسات لس���يدات األعمال والرياديات تناولت عدة موضوعات من أهمها
استخدام التكنولوجيا في بدء األعمال من المنزل ،المختبرات اإلبداعية ،والمبادرات
التجارية لدى س���يدات األعمال ،رياديات األعمال والرقمنة ،س���يدات األعمال في
االقتصاد الرقمي ،واستعماالت التسويق الرقمي.

سرقات العمالت المشفرة
تبلغ مليار دوالر في  9أشهر
نيوي���ورك -رويت���رز :زادت س���رقات العمالت المش���فرة عبر القرصن���ة على بورصات
ومنص���ات التداول إلى  927مليون دوالر في أول تس���عة أش���هر من الع���ام بزيادة نحو
 50بالمئة عن مس���توى  2017وفقا لتقرير صادر عن ش���ركة س���ايفر تريس األميركية
ُ
المتخصصة في األمن اإللكتروني نشر امس.
وأظه���ر التقرير ،الذي يتابع النش���اط اإلجرامي وغس���ل األموال في س���وق العمالت
الرقمية ،نموا مطردا في عدد الس���رقات األصغر التي في نطاق  20إلى  60مليون دوالر،
ليصل اإلجمالي إلى  173مليون دوالر في الربع الثالث من العام.
وبلغ إجمالي العمالت الرقمية المس���روقة في  2017م���ن البورصات  266مليون دوالر
فقط وفقا لتقرير سابق من سايفر تريس.
تظه���ر البيانات أيض���ا أن أكبر بورصات العمالت الرقمية في العالم من دول تتس���م
بضعف القواعد التنظيمية المتعلقة بغس���ل األموال استخدمت لغسل عمالت بتكوين
بقيمة  2.5مليار دوالر منذ  .2009ش���مل التقرير أكب���ر  20بورصة عمالت افتراضية من
حيث حجم التداوالت .وامتنع تقرير سايبر تريس عن ذكر أسماء تلك البورصات.

أسهمها ،هي :شركة التأمين الوطنية بنسبة 90ر.%4
أما الشركات األكثر انخفاضا في أسعار أسهمها ،فهي:
شركة المجموعة األهلية للتأمين بنسبة 50ر ،%-2والبنك
الوطني بنسبة 79ر ،%-1وش���ركة بيرزيت لألدوية بنسبة
36ر ،%-1وشركة القدس للمس���تحضرات الطبية بنسبة
79ر.%-0

نقابات العمال :المالحظات حول قانون الضمان
مشروعة لكنها ال تبرر المطالبة بإلغائه
رام الله -وف���ا :أكد االتحاد العام لنقابات عمال فلس���طين ،أن
قانون الضمان االجتماعي ،الذي س���يطبق مطلع الشهر المقبل،
ج���اء كمحصلة لس���نوات طويلة وش���اقة من النض���ال النقابي
والعمال���ي ،لتغيير ظ���روف العم���ال وعائالتهم ،عل���ى قاعدة
التطبيق األمين ألحكامه ،واالستفادة من منافعه المتعددة.
وش���دد االتحاد في بيان صحافي ،امس ،على أن قانون الضمان
سيخضع كغيره من القوانين لمراقبة المجتمع الفلسطيني بكل
فئاته ،ما سيولد أفكارا ورؤى لتطويره وتعديله ،كما يتم العمل
حاليًا عل���ى قانون العمل الفلس���طيني رقم ( )7لع���ام 2000م،
ليصبح ملبيًا الحتياجات فئات المجتمع كافة.
وقال االتحاد في بيانه :إن المالحظات الكثيرة التي يتم تداولها
عب���ر منصات التواصل االجتماعي ،مقدرة ومرحب بها ،ألنها تعبر
عن وع���ي من كتبها وبادر إلبالغ المجتمع الفلس���طيني بوجودها
رغ���م تضمنها للعديد من األخطاء ،وغياب النظرة الش���مولية في
الكثير منها ،الناتج عن عدم فهم المواد التي تم نقدها ،ما يدعم
مش���اطرتنا لهم بضرورة اإلس���راع في نش���ر اللوائح التفسيرية،
واإلس���راع في تش���كيل المحكمة المختصة للفصل في القضايا
التي ستنشأ عن مباشرة العمل بالقانون ،وغير ذلك من مالحظات.

وأض���اف :كل ذلك ال يب���رر المطالب���ة بإلغاء القان���ون ،أو تأجيل
العم���ل ب���ه ،وتعطيل مؤسس���ته؛ وهي الت���ي كنا نس���ابق الزمن
ونتحدى اعتراضات البنك الدولي على وجودها منذ بداية تأسيس
السلطة الوطنية الفلسطينية ،لنتمكن من امتالك منصة المطالبة
القانونية باالس���تقطاعات التي نفذتها إسرائيل على أجور العمال
منذ عام 1970م ،لصالح مؤسس���ة الضمان الفلس���طينية المأمولة،
ً
عم�ل�ا باالتفاقي���ات الموقعة بي���ن منظمة التحرير الفلس���طينية
وإسرائيل ،حيث ربطت اسرائيل تحويل تلك االستقطاعات بتمكن
الجانب الفلسطيني من إنشاء قانون للضمان وتأسيس مؤسسة له.
وأش���ار إلى أن عكس ذل���ك يعني منح االحت�ل�ال زمنًا إضافيًا
ومجانيا للتالعب بمقدرات وأموال العمال.
وأك���د أن االتحادات العمالية لم تنظر في يوم لقانون الضمان
االجتماعي ،أو إلى غيره من القوانين كنصوص س���ماوية ،يحرم
النظر إليها بعين النق���د أو المراجعة بقصد التصويب ،أو حتى
التخل���ي عنها بالكلية عندما تكون حاج���ة جمعية لذلك ،وعلى
هذه القاعدة ننظ���ر للتفاعل المجتمعي ح���ول قانون الضمان،
واعتب���اره ظاهرة نقد صحي���ة تعبر عن وع���ي وإدراك المجتمع
وفعالياته ،لما يحيط به من تغيرات.

"موديز" :توطين الوظائف بالخليج قد يحمي
االستقرار االجتماعي لكنه يزيد التكاليف
القاه���رة -رويترز :قالت مودي���ز للتصنيف���ات االئتمانية إن
سياس���ات توطي���ن الوظائف ب���دول مجلس التع���اون الخليجي
تهدف إلى حل مش���كلة البطالة بين المواطنين في ظل الزيادة
الس���كانية الس���ريعة لكن من المرجح أيضا أن تؤدي إلى زيادة
تكاليف العمالة وتعوق تنويع الموارد.
وأضاف���ت مودي���ز ف���ي تقرير صادر ه���ذا األس���بوع أن النمو
السريع لسكان دول مجلس التعاون يؤدي إلى زيادة الطلب على
الوظائ���ف في الوقت الذي ينضم فيه وافدون جدد إلى الس���وق
ويتقاعد فيه عدد محدود فحس���ب من العاملين .وقالت الوكالة
إن التغييرات االجتماعية س���تزيد الطلب على التوظيف السيما
إذا دخلت المزيد من النساء إلى سوق العمل.
وقالت موديز إنه بالنس���بة إلى الحجم الحالي لس���وق العمل،
فإن عدد الوظائف الجديدة المطل���وب توفيرها للمواطنين في
العش���رين عاما القادمة لتلبية أهداف س���وق العمل واألهداف
االجتماعية هو األعلى في السعودية وسلطنة عمان وبدرجة أقل
في الكويت.
وقال ثاديوس بست المحلل لدى موديز والمشارك في التقرير

"حج���م التحدي هو األكبر حين يش���كل المواطنون حصة كبيرة
نس���بيا من إجمالي عدد الس���كان ويرتفع معدل البطالة نسبيا
وتكون هناك قدرة أقل على استيعاب وافدين جدد في القطاع
الع���ام .وم���ن بين دول مجل���س التعاون الخليج���ي تنطبق تلك
األوضاع على السعودية وسلطنة عمان على وجه الخصوص".
ف����ي المقابل  ،وعل����ى الرغم من التركيبة الس����كانية الش����ابة،
فإن الضغ����وط أقل بروزا في اإلم����ارات وقطر ،حي����ث ترتفع أعداد
المغتربين بالقياس إلى المواطنين ،ما يشير إلى مدى أوسع لخلق
فرص العمل للمواطنين ما توافرت فيهم المهارات الضرورية.
وقالت موديز إن الزيادة الكبيرة في فاتورة أجور القطاع العام
الستيعاب زيادة عدد المواطنين ستقلص المرونة المالية وفي
بعض الحاالت ستضعف القوة المالية.
وأضاف���ت أن التوترات االجتماعية والسياس���ة ق���د تزيد إذا
فشلت خطط التوطين في زيادة التوظيف بشكل كاف .ومع ذلك
فإن السلطات ستجد صعوبة في خلق المزيد من الفرص الكافية
في القطاع الخاص لوقف ارتفاع معدل البطالة في األجل القريب
على األقل.

