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  تراجع إيرادات شركة توزيع كهرباء غزة
 يهّدد قدرتها على تغطية ثمن الوقود للتشغيل  

كتب حامد جاد:

حذرت ش���ركة توزي���ع كهرب���اء محافظات غزة م���ن خطورة 
التداعي���ات المترتبة على تراجع قيمة إيرادات الجباية لديها، 
للش���هر الثاني عل���ى التوالي، األمر الذي يه���دد قدرتها على 
تغطي���ة ثمن الوقود الالزم لتش���غيل محطة تولي���د الكهرباء 

بقدرة مولد واحد.
وأوض���ح مدير العالقات العامة واإلعالم لدى الش���ركة، محمد 
ثاب���ت، في حديث ل���� "األي���ام"، أن قيمة الجباي���ة التي كانت 
تحصلها الشركة شهريًا انخفضت، خالل الشهر الماضي والذي 
س���بقه، لنحو 15 مليون شيكل شهريًا، بينما كانت الجباية قبل 
ذلك تصل لنحو 23 مليون ش���يكل، ما يعني أن إيرادات شركة 

التوزيع انخفضت بنسبة %35.
وبّين ثابت، في معرض تعقيبه على بيان أصدرته الش���ركة، 
أمس، واس���تعرضت فيه م���ا آلت إليه أوضاع الش���ركة في ظل 
انخفاض إيراداته���ا؛ نتيجة للوضع االقتص���ادي الصعب في 
القط���اع واألزم���ة المترتبة عل���ى تأخر صرف روات���ب موظفي 
الس���لطة، أنه بات من الصعب على الشركة دفع نحو 10 ماليين 
شيكل لسلطة الطاقة من أجل شراء الوقود الالزم لتشغيل أحد 

مولدات محطة توليد الكهرباء.

ون���وه إلى أنه مضى على توقف محط���ة توليد الكهرباء كليًا 
جراء األزمة المذكورة نحو شهر، ما جعل قطاع غزة يعتمد فقط 
عل���ى الطاقة الكهربائية الواردة من الجانب اإلس���رائيلي "120 
ميجاوات"، في ظل مواصلة تعطل الخطوط المصرية التي كانت 

تغذي مناطق جنوب قطاع غزة.
وأوضحت ش���ركة توزيع الكهرباء، في بيانها، أنها مطالبة 
بدف���ع ثم���ن الطاق���ة الكهربائية الم���وردة إل���ى قطاع غزة 
بالكامل، ومن بينها تأمين ثمن الوقود الالزم لتش���غيل أحد 
مول���دات محطة التوليد، لت���دارك فجوة العج���ز في الطاقة 
المتوفرة التي تزداد يوميًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وما 
يصاحبها من ذروة في األحمال، للحفاظ على جدول كهربائي 
نها من تلبية الحد األدن���ى الحتياجات القطاع 

ّ
مس���تقر يمك
من الكهرباء.

وأش���ارت إلى أنه، خالل الش���هرين الماضيين، تأثرت جباية 
الش���ركة تأثرًا كبيرًا بس���بب عدم حسم الس���داد اآللي الخاص 
بالموظفي���ن م���ن البن���وك، وهو إج���راء ارتبط بتأخ���ر الرواتب 
وصرفها بنسب متدنية، األمر الذي انعكس بشكل مباشر على 
أداء الش���ركة، ما حدا بالجهات المس���ؤولة ع���ن محطة التوليد 
إليقافها لعدم قدرة شركة التوزيع على تأمين األموال الالزمة 

لشراء وقود للمحطة.

وأك���دت أنه نظرًا لضبابي���ة الوضع المال���ي واالقتصادي في 
القط���اع، امتنع عدد كبير من الملتزمين س���ابقا عن اإليفاء بما 
عليهم من اس���تحقاقات لش���ركة توزيع الكهرب���اء، وهو إجراء 
اتخذت الشركة بمقتضاه خطوات عملية وإجراءات على األرض، 
مثل فصل التيار الكهربائي بعد إخطار الممتنعين عن السداد 
من القادرين على دفع مستحقاتهم، وهي إجراءات تلجأ إليها 
الش���ركة مضطرة بهدف الحف���اظ على إي���رادات مالية تؤمن 
اس���تمرارية تقديم الخدمة للمواطني���ن في ظل هذه الظروف 

الصعبة.
وطالب���ت الش���ركة جمه���ور المش���تركين من المؤسس���ات 
المختلف���ة والمواطنين بض���رورة دفع ثمن اس���تهالكهم من 
الكهرباء، واإليفاء بما عليهم بشكل عاجل ودائم، لكي تتمكن 

الشركة من تأمين الحد األدنى من الخدمة الكهربائية لهم.
ونوهت الش���ركة إلى أنها تواج���ه تحديات كبيرة في تأمين 
الطاقة الكهربائية لجمهور المواطنين والمؤسسات والقطاعات 
الضرورية الحيوية على حد س���واء داعي���ة، كافة الجهات ذات 
العالقة إلى تحمل مس���ؤولياتها ومساندة جهودها في وقف 
الممارس���ات غير المس���ؤولة من قبل البع���ض، والمتمثلة في 
التعدي على ش���بكة الكهرباء، لما لتلك الممارس���ات من تأثير 

سلبي على جداول توزيع الكهرباء المعمول به.

فلسطين تشارك في اجتماع مجلس محافظي 
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

البحر الميت - وفا: ش���اركت وزي���رة االقتصاد الوطني 

عبير عودة، أمس، ممثال عن رئي���س الوزراء رامي الحمد 

الله، في االجتماع الس���نوي الس���ابع والعشرين لمجلس 

محافظ���ي البن���ك األوروبي إلع���ادة اإلعم���ار والتنمية 

وال���ذي جرى افتتاح���ه من قبل الملك عب���د الله الثاني، 

بمشاركة رئيس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

سوما تش���اكرابارتي، في مركز الملك الحسين بن طالل 

للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

واعتبرت مشاركة فلس���طين في هذا االجتماع فرصة 

حقيقية الطالع المش���اركين على الجهود التي تبذلها 

الحكومة الفلس���طينية لتوس���يع القاعدة االستثمارية 

في فلس���طين، من خ���الل المراجعة المس���تمرة للبيئة 

القانونية الناظمة لالقتصاد الوطني، ما يعظم من فرص 

االستثمار في دولة فلس���طين، والتي تعود بالنفع على 

االقتصاد الوطني والمستثمر.

وأش���ارت عودة إلى الش���راكة القائمة بي���ن الحكومة 

الفلس���طينية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

والتي من ش���أنها توسيع أنش���طة البنك في فلسطين 

م���ن خالل دعم القدرة التنافس���ية واالبتكار في القطاع 

الخاص، وزيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات 

الصغيرة والمتوس���طة ومتناهية الصغر، باإلضافة إلى 

تعزيز اس���تدامة إم���دادات الطاقة، وتش���جيع القطاع 

الخاص والمش���اركة في كفاءة استخدام الطاقة والبنية 

التحتية.

يذك���ر أن الحكوم���ة الفلس���طينية ممثل���ة بوزي���رة 

االقتصاد عبير عودة، وقع���ت في أيار 2017 اتفاقية مع 

البنك األوروبي لإلعمار والتنمية، من أجل بدء عمل البنك 

واستثماره في فلس���طين، وتنص االتفاقية على إنشاء 

صندوقي اس���تثمار، األول للبنك األوروبي برأس مال 30 

مليون يورو، والثاني صندوق متعدد جهات الدعم.

بين���ت الوزيرة في حديثه���ا أن البنك األوروبي إلعادة 

اإلعمار والتنمية س���يتولى تنفيذ المش���اريع الممولة 

من قبل االتح���اد األوروبي بقيمة 5 ماليين يورو لتطوير 

المش���اريع الصغيرة والمتوسطة ما س���ينعكس إيجابا 

على سوق العمل.

وقالت: تتمتع فلسطين بإمكانيات هائلة غير مستغلة 

في مجاالت رئيس���ة تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، 

الزراعة واألعمال الزراعية والتصنيع وإدارة موارد المياه 

والطاقة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والس���ياحة 

والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات، لذلك سيجد 

البن���ك األوروب���ي لإلعم���ار والتنمية فرص���ا مجزية في 

فلسطين.

وأش���ارت إلى المس���اعي الحكومية بالش���راكة مع 

القط���اع الخ���اص لتوفير بيئة اس���تثمارية مواتية 

تس���اعد المس���تثمرين اإلقليميين والدوليين على 

االستثمار، باإلضافة إلى الجهود المبذولة لتحديث 

الصناع���ة، وزيادة الق���درة التنافس���ية للمنتجات 

الفلس���طينية وزيادة الصادرات إلى مختلف بلدان 

العالم.

ويناقش مجل���س محافظي البنك، خ���الل اجتماعهم، 

التحدي���ات العالمي���ة بما ف���ي ذلك جه���ود دعم النمو 

االقتص���ادي، ومكافحة التغير المناخ���ي، وتعزيز بيئة 

األعمال في المناطق المش���مولة باستثمارات وعمليات 

البنك.

..والشوا يشارك باالجتماع  

كم���ا ش���ارك محافظ س���لطة النقد الفلس���طينية عزام 

الش���وا، في االجتماع السنوي الس���ابع والعشرين لمجلس 

المحافظي���ن ومنتدى أعمال البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

والتنمية، المنعقد  في البحر الميت، بمش���اركة وحضور 

السير سوما تشاكرابارتي رئيس البنك وكبار المسؤولين 

الحكوميين، وكبار المديرين الماليين والش���ركات، ورواد 

األعمال، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل 

اإلعالم الدولية واإلقليمية.

ويتمحور الموضوع الرئيسي لمنتدى األعمال هذا العام 

حول "تنش���يط االقتصادات" حيث يوف���ر المنتدى منبرًا 

لعقد سلسلة من جلس���ات النقاش وآفاق االستثمار حول 

القضاي���ا ذات الصلة في جميع البل���دان التي يعمل بها 

البنك من مناخ األعمال والنمو االقتصادي، إلى االستثمار 

ف���ي الطاقة المس���تدامة وحماي���ة البيئة، إل���ى القضايا 

الهامة التي تحيط باالستثمار في البنية التحتية.

كما شارك محافظ سلطة النقد في جلسة بعنوان البنك 

األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق 

المتوس���ط وأدار الجلس���ة نائب رئيس البنك للسياسات 

والش���راكات فيلي���ب هيلب���ورن ومعالي وزي���ر التخطيط 

والتعاون الدولي األردني الس���يد عم���اد فاخوري، ونائب 

وزير التع���اون الدولي المصري الدكتور ش���هاب مرزبان، 

والس���يدة جانيت هيكمان مديرة منطقة جنوب وش���رق 

المتوسط في البنك.

وتناول الش���وا في هذه الجلس���ة ما تم العمل عليه مع 

البنك في فلسطين، حيث باش���ر البنك نشاطاته في عام 

2017، وأطل���ق البنك أول اس���تثماراته في فلس���طين في 

آذار الماض���ي، وهو عبارة عن قرض بقيمة 5 ماليين دوالر 

أميرك���ي لبنك القاهرة عمان فلس���طين لزي���ادة حصول 

الش���ركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على 

التمويل. والتعاون الثاني مع البنك س���يكون مع س���لطة 

النقد من خالل تقديم المس���اعدة الفنية في مجال إدارة 

األصول والخصوم.

وأكد المحافظ أهمية الش���راكة االستراتيجية مع البنك 

والحاج���ة إلى تمويل مش���اريع من ش���أنها تعزيز فرص 

االستثمار وخلق فرص عمل وتساهم في الشمول المالي. 

كما أشار إلى أن دعم المانحين في هذه المرحلة السياسية 

التي تمر فيها فلسطين سيساهم في التنمية والتطوير 

وإنعاش االقتصاد الوطني وتحفيز المواطن الفلس���طيني 

على المبادرة في مشاريع ريادية مستدامة.

يذكر أن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية تأسس 

عام 1991 بهدف دعم تنمية اقتصاديات الس���وق وتعزيز 

القطاع الخاص. وبدأ البنك عملياته في وسط وشرق أوروبا 

قبل أن تتوس���ع هذه العمليات لتشمل اآلن 38 بلدًا على 

مستوى العالم.

 

بن��ك الق��دس يق��دم دعم��ه لجامع��ة الق��دس المفتوح��ة 
رام الله - واصل بنك الق���دس دعمه لجامعة القدس 

المفتوح���ة والذي تمث���ل بتقديم عدد م���ن األجهزة 

لمختب���ر الحاس���وب الخ���اص بالجامع���ة، وذلك ضمن 

مبادراته في دع���م العديد من الجامعات والتي تندرج 

في مجال المسؤولية المجتمعية.

حفل بروتوكل الدعم جرى الثالثاء الماضي في مبنى 

رئاس���ة الجامعة في رام الله بحضور رئيس الجامعة د. 

يونس عمرو، ونائب الرئيس للش���ؤون المالية د. عصام 

خليل، ومس���اعدة رئيس الجامعة لش���ؤون المتابعة د. 

آالء الشخش���ير، ومدير فرع رام الله والبيرة د. حس���ين 

حمايل، ومدير دائرة الموارد البش���رية طارق المبروك، 

ومدي���ر دائرة الل���وازم راض���ي عثمان، وعض���و هيئة 

التدريس بفرع رام الله والبيرة عيس���ى أس���عد ومدير 

عام بنك القدس الس���يد صالح هدمي ومدير التخطيط 

اإلستراتيجي السيد زيد جراب ومدير تطوير الخدمات 

السيد  خليل مغربي.

وأعرب عمرو عن س���عادته بهذا الدع���م وعلق قائال: 

"نعتز بما قدمتموه فالش���كر والعرف���ان لبنك القدس 

ممثال برئيس مجلس اإلدارة الس���يد أكرم عبد اللطيف 

ج���راب وبالمدي���ر العام ص���الح هدمي"، وق���دم درعا 

تكريمية تعبيرا عن ش���كره لهذا الدعم المس���تمر من 

بنك القدس.

ب���دوره ق���ال هدمي: "نتطل���ع إلى االس���تمرار بهذه 

العالقة االستراتيجية كما نوه إلى أهمية تعزيز الوعي 

بالعم���ل بالقط���اع المصرفي للطلبة متمني���ا أن تكون 

هناك مواد تعليمي���ة تثري الطلبة بهذا المجال، وبين 

هدمي أن البنك على اس���تعداد لعقد ورشات تدريبية 

لطلبة الجامعة ذات االختصاص بالعمل المصرفي.

يأتي هذا الدعم تجس���يدًا لرؤية البنك بأهمية دعم 

الجامعات وضمن حرصه على تقديم مختلف أس���اليب 

الدعم للمجتمع المحلي ولتعزيز فرص التعليم وإفادة 

الطالب والطالب���ات بالدرجة األولى ف���ي مختلف أنحاء 

فلسطين وذلك لضرورة إثراء البيئة التعليمية الشاملة 

لدى الجامعات.

"سبيتاني" تحتفل بمرور عامين على 
تأسيس فرعها "تنزيالت رفيديا" في نابلس

نابل���س- تحتفل ش���ركة اكرم س���بيتاني وأوالده بمرور 
عامين على تأسيس فرع "سبيتاني تنزيالت" في محافظة 
نابلس، والذي تأسس العام 2016، ويعد من األفرع الجديدة 

لشركة أكرم سبيتاني واوالده في الضفة الغربية.
وتجدر اإلشارة إلى أن  فرع "سبيتاني تنزيالت – منطقة 
رفيديا هو األكبر حجمًا من ضمن سلسلة فروع "سبيتاني 
تنزيالت" التس���عة المتواجدة في القدس، البيرة، الرام، 
بي���ت لح���م، نابلس، الخلي���ل، ويمتد الف���رع الجديد على 
مس���احة 400 متر مرب���ع، يعرض فيه���ا مجموعة متنوعة 
من أحدث االجه���زة المنزلية والكهربائي���ة ذات الجودة 
العالية من مختلف الشركات العالمية، وبأسعار تتناسب 
م���ع جميع الزبائن من خ���الل الحصول عل���ى البضاعة من 
المستورد الى المستهلك مباش���رة،  ومن الجدير بالذكر 
ان ش���ركة اكرم س���بيتاني وأوالده تس���عى دائما لتلبية 
احتياجات المواطنين من خ���الل توفير مختلف األجهزة 

الكهربائية والمنزلية. 

يقع الفرع في رفيديا- مقابل مستش���فى رفيديا، الذي 
يع���د من المناط���ق التجارية واالقتصادي���ة في محافظة 
نابلس، حيث يش���هد الشارع يوميا حركة تجارية مكتظة 
لتميزه ف���ي تنوع المحالت التجارية واالماكن الترفيهية، 
ويعمل بالفرع كادر كامل من الموظفين من مدينة نابلس 
متخصص���ون في مجال البي���ع وذوو خبرة في مجال خدمة 

الزبائن واإلجابة على جميع استفسارات الزبائن. 
تجدر اإلش���ارة الى أن الشركة تستورد األجهزة مباشرة 
من المصنع الى الزبون عبر توفرها وتسويقها لدى شبكة 
ف���روع التنزيالت، وبذل���ك تكون هنالك أس���عار متميزة 
ومنافس���ة باإلضافة الى توف���ر عالمات تجاري���ة عالمية 
المتوفرة في فروع شبكة "سبيتاني تنزيالت" ودائما بأقل 

األسعار.
وتدعو إدارة الشركة جميع زبائنها الكرام الى االستفادة 
من العروض الرائعة والمميزة والتي تستمر حتى نهاية 

شهر أيار.

 البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
ع انتعاشًا اقتصاديًا واسعًا في 2018

ّ
يتوق

البح���ر الميت )األردن( - أ ف ب: قال البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في تقرير 
ص���در، أمس: إنه رفع حج���م توقعاته االقتصادية للعام 2018؛ مع اس���تمرار االنتعاش 

واسع النطاق في العالم.
وتوق���ع البنك، في تقرير ج���اء بعنوان "التوقعات االقتصادي���ة اإلقليمية"، أن يصل 
"متوس���ط معدل النمو 3,3 بالمائة خالل العام 2018، بزي���ادة 0,3 بالمائة عن توقعات 
صادرة في تش���رين الثاني الماضي. كما توقع أن يصل متوس���ط معدل النمو إلى 3,2 

بالمائة، في العام 2019، في البلدان التي يستثمر فيها.
وأوضح أنه "بعد معاناة ش���ديدة خالل األزمة المالية العالمية، واجهت البلدان التي 
يستثمر فيها البنك صعوبة بالعودة إلى مسار النمو في بادئ األمر، ولكنها ما لبثت أن 

تمكنت من التعافي خالل العام 2017".
وكان البن���ك األوروب���ي إلع���ادة اإلعمار والتنمي���ة أعلن، في وقت س���ابق أمس، خالل 
اجتماعه األول في األردن، قيامه باس���تثمارات قياس���ية حول العالم خالل العام 2017، 
بلغت نحو عش���رة مليارات يورو، مؤكدًا نمو أعماله في منطقة الش���رق األوس���ط إلى ما 

يقارب سبعة مليارات يورو.
ويعقد البنك اجتماعه السنوي ال�27 في مركز الملك حسين بن طالل للمؤتمرات على 

شواطئ البحر الميت )50 كلم غرب عّمان(.
وسيناقش مجلس محافظي البنك، على مدى يومين، سبل تنشيط االقتصادات وآفاق 

االستثمار ومستقبل الطاقة وحماية البيئة.

تراجع سندات لبنان الدوالرية ألدنى 
مستوى في عدة أشهر بعد قرار ترامب

لندن - رويترز: تراجعت الس����ندات اللبنانية المقومة بالدوالر بما يصل إلى 2.745 سنتا 
لتسجل أدنى مستوياتها في عدة أشهر أمس بعد أن قال الرئيس األميركي دونالد ترامب 

إن الواليات المتحدة ستنسحب من االتفاق النووي اإليراني وتعيد فرض عقوبات.
وتكبدت سندات بقيمة مليار دوالر تستحق في 2022 أشد الخسائر إذ هوت إلى 90.66 

سنت وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني 2017 وفقا لبيانات تومسون رويترز.
واألس���واق اللبنانية تحت ضغط بالفعل بعد أن أب���رزت نتيجة االنتخابات التي جرت 

يوم األحد تنامي نفوذ طهران في المنطقة.

خالل لقاء نظمه "ماس" في رام الله

مختصون باالتصاالت يطالبون باستكمال البنية القانونية النعكاسها 
إيجابًا على واقع االستثمار وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم هذا القطاع

رام الل���ه – "األيام": أكد مختصون 
أهمية  أم���س،  االتص���االت،  بقطاع 
البيئ���ة  العم���ل عل���ى اس���تكمال 
القانونية الناظمة لهذا القطاع، بما 
ينعكس إيجابًا على واقع االستثمار 
في���ه، إضاف���ة إلى تش���كيل هيئة 

مستقلة لتنظيمه.
لق���اء "طاولة  ج���اء ذل���ك خ���الل 
"تنافس���ية  ح���ول  مس���تديرة" 
أس���عار االتصاالت في فلس���طين"، 
نظم���ه معه���د أبحاث السياس���ات 
االقتصادية "م���اس"، في مقره برام 

الله.
وفي هذا السياق، استعرض وزير 
االتص���االت وتكنولوجيا المعلومات 
األسبق، د. مش���هور أبو دقة، ورقة 
خلفية ح���ول الموضوع مدار البحث، 
رك���ز فيه���ا عل���ى اآلثار الس���لبية 
لالتفاقية المرحلية الموقعة ما بين 
واإلسرائيلي  الفلسطيني  الجانبين 
عام 1995، بخص���وص تنظيم قطاع 
الفلس���طيني،  والبريد  االتص���االت 
المتعلق���ة  اإلش���كاليات  وأب���رز 

باالتفاقية. 
ولفت إلى مس���ألة من���ح الرخصة 
وم���ا يتعلق بها م���ن مزاي���ا، ودور 
وزارة االتص���االت، بصفتها المنظم 
للقطاع، في احتس���اب كلفة المرور 
للمرخصين،  االتصاالت  خالل شبكة 

وإيصال الخدمة للمستهلك. 
وانتق���د ع���دم وض���وح واكتمال 
البيئ���ة القانوني���ة الناظمة لقطاع 
االتص���االت، وأثره���ا عل���ى تنظيم 
وجلب االس���تثمارات، وعدم القدرة 
عل���ى االلتزام بالحق���وق والواجبات 

وش���ركات  بالمنظ���م  الخاص���ة 
االتصاالت. 

كما ق���ارن بي���ن أس���عار خدمات 
االتصاالت المقدمة في فلس���طين، 
وال���دول المحيط���ة، باالعتماد على 
دراس���ة أجرتها هيئة تنظيم قطاع 
إلى  إضافة  البحريني���ة،  االتصاالت 
مقارنت���ه بين خدم���ات االتصاالت 
والفلس���طينية  اإلس���رائيلية 

باالعتماد على معايير مختلفة.
وفي معرض تعقيبه على الورقة، 
التنفيذي لمجموعة  الرئيس  شكك 
العكر، في صدقية  االتصاالت عمار 
التي  للبيان���ات  الرئيس  المص���در 
اس���تندت ل���ه الورقة أي الدراس���ة 
البحرينية، الفتًا إلى االس���تثمارات 
التراكمي���ة التي قامت بها ش���ركة 
"االتصاالت"، على صعيد الش���بكات 
والُبنى التحتية، البالغة حوالى مليار 
دوالر، من���ذ التأس���يس، إضافة إلى 
التزامها بتحقي���ق بنود الترخيص 

األصلي، بالتالي تجديده. 
كما أش���ار إلى أن الش���ركة تقوم 
باالس���تثمار ف���ي خط���وط الهاتف 
الش���ائع، حيث  -على عكس  الثابت 
بلغت قيمة استثماراتها في شبكة 
الهاتف الثاب���ت حوالى 202 مليون 

دوالر خالل آخر 10 سنوات.
وأوضح العكر، ال���دور الذي تلعبه 
الشركة في دعم موازنة الدولة، عبر 
دفع الضرائ���ب المختلفة بما فيها 
ضريبتا الدخ���ل والقيمة المضافة، 
قدر قيمتها س���نويًا بحوالى 100 

ُ
وت

مليون دوالر. 
وأك���د ض���رورة ضم���ان تحقي���ق 
بي���ن مزودي  العادل���ة  المنافس���ة 
خدم���ات االتصاالت في فلس���طين، 
لتنظي���م قطاع  وتش���كيل هيئ���ة 
االتصاالت، للقيام بمهام اإلش���راف 

والرقابة على القطاع.
وأش���ار إلى عظم آث���ار المعيقات 
التي فرضتها إس���رائيل على تطور 

القط���اع، ومن ضمنها ع���دم القدرة 
الثالث  الجيل  على توفير خدم���ات 
في قطاع غ���زة، وتأخر توفيرها في 
الضف���ة حت���ى ما قبل عدة أش���هر، 
إضافة إلى تدن���ي طيف الترددات 
الفلس���طينية  للش���ركات  الممنوح 
مقارنة بكافة الشبكات اإلسرائيلية 
واإلقليمي���ة، ما أدى إل���ى تصنيف 
فلس���طين في مرات���ب متدنية، من 
ناحية تطور قط���اع االتصاالت على 

المستويين اإلقليمي والعالمي.
من جهتها، ركزت القائم بأعمال نائب 
مدير عام اإلدارة العامة لالتصاالت في 
الوزارة، ميس���اء النير، على دور الوزارة 
في وض���ع السياس���ات والرقاب���ة على 
تطبيقها، إضافة إل���ى تنظيم قطاعات 
المعلومات،  وتكنولوجي���ا  االتص���االت، 
والبريد، ما تضمن إعداد مسودة قانون 

الجرائم اإللكترونية. 
كم���ا تحدث���ت ع���ن المعيق���ات 
السياس���اتية الت���ي تعيق إنش���اء 

هيئة تنظي���م االتصاالت، مضيفة: 
"حاليًا ننتظر إص���دار القانون الذي 

يحكم الهيئة وهي مسألة وقت".
وأش���ارت إلى ارتفاع معدل سرعة 
اإلنترن���ت ف���ي فلس���طين مقارنة 
بالعدي���د م���ن ال���دول األوروبية، ما 
ُيعتب���ر إش���ارة جيدة عل���ى تطور 
القط���اع رغ���م المعيق���ات المؤثرة 

عليه.
وذك���ر مدير عام ش���ركة "بيزنس 
أالينس للخدمات واالستثمار"، عمر 
الساحلي، أنه لدى الحديث عن قطاع 
االتصاالت، ف���إن التوجه في العادة 
يك���ون بالتركيز عل���ى محور معين، 
مثل ربحية شركات االتصاالت، بيد 
أنه رأى أنه ال بد م���ن أن يكون على 
الش���ركات  تقدمها  التي  الخدمات 

وتأثيرها على المستهلكين. 
كما ن���ّوه إل���ى وج���ود نقص في 
الدراس���ات المتعلق���ة بالقطاع في 
إجراء  فلس���طين، مؤك���دًا ض���رورة 
االقتصادي  األثر  لقياس  دراس���ات 
لمن���ع س���لطات االحت���الل لخدمات 
معين���ة، مث���ل خدم���ات الجيلي���ن 
الثالث والرابع، بأثر رجعي، وتحديد 
التوقعات المس���تقبلية التي يجب 
أن تحقق، وما يرتبط بها من تحديد 
العاملة  الجهات  والتزامات  واجبات 

في القطاع. 
وكان افتت���ح مدير عام "ماس"، د. 
نبيل قس���يس، الفعالية، باإلش���ارة 
إلى أهمي���ة عقد جلس���ات الطاولة 
المستديرة لنقاش مواضيع حيوية، 
سياس���اتية  توصي���ات  واقت���راح 

للجهات ذات الصلة.

الشوا خالل مشاركته في االجتماع. 
المتحدثون في اللقاء. 

جانب من حفل توقيع البروتوكول. 

تنزيالت رفيديا. 


