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النشرة االقتصاديـة اليوميـة
أسعــار العـمــالت :
الدوالر األمريكي =  3.60شيكل

الدينار األردني =  5.20شيكل

اليورو=  0.03شيكل

الجنيه المصري=  0.90شيكل

االحصاء الفلسطيني :ارتفاع في أسعار المنتج خالل نيسان :9022/00 ،سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج ارتفاعاً نسبته  %93.0خالل شهر
نيسان  9900مقارنة مع شهر آذار  ،9900حيث بلغ الرقم القياسي العام  099301خالل شهر نيسان  9900مقارنة ب  099391خالل شهر آذار
( 9900سنة األساس 3)099 = 9902
القطاع الخاص الفلسطيني يشكك في أهداف مؤتمر البحرين االقتصادي :جدد القطاع الخاص الفلسطيني تشكيكه في توقيت وأهداف مؤتمر البحرين
االقتصادي ،الذي سيعقد في العاصمة المنامة ،الشهر القادم ،وقال اسامة عمرو رئيس اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين ،أن عشرات الدعوات
وصلت القطاع الخاص الفلس طيني بصفة شخصية ،وأضاف أن القطاع الخاص يرفض بشكل قطعي المشاركة في أعمال المؤتمر الذي سيعقد بالتعاون مع
اإلدارة األمريكية "االقتصادي"
الحكومة :الرواتب الخميس في البنوك بحد أدنى  9000شيكل :أعلنت وزارة المالية أن صرف رواتب الموظفين العممومين بالضفة وغزة بنسبة %09
لش هر مايو الجاري سيكون يوم غد الخميس ،مع استمرار صرف كامل مخصصات الجرحى واسر الشهداء واألسرى ،وصرف كامل بدل التنقل الثابت
للموظفين في المحافظات الشمالية والجنوبية"3االقتصادي"
ضبط أكثر من  9000عبوة من األلبان التالفة في غزة :ضبطت دائرة مباحث التموين كميات من األلبان والسلطات التالفة والغير صالحة للساتخدام في
قطاع غزة وذلك خالل جولة تفتيشية ضمن حملة شهر رمضان لضبط األسواق والمحالت التجارية"سمارت اندكس"
سفير ألمانيا :نعمل لتصور حقيقي لبدء خطوات فعلية لتحسين أوضاع غزة :قال السفير األلماني لدى دولة فلسطين إن بالده تعمل خالل الفترة الحالية
على أخذ تصور حقيقي لطبيعة األوضاع االقتصادية واإلنسانية في قطاع غزة ،ونقل بيان لجمعية رجال األعمال الفلسطينيين في قطاع غزة خالل لقاء السفير مع
الجمعية قوله إن ذلك يأتي للبدء بخطوات فعلية بالتنسيق مع جميع األطراف المحلية والدولية للتحسين منها ،السيما في ظل تعقيدات األوضاع السياسية والتي
أثرت على نظيرتها االقتصادية في الساحة الفلسطينية ".وكالة صفا االخبارية"
الذهب يهبط مع انتعاش الدوالر من أدنى مستوياته :نزلت أسعار الذهب ،لتهبط للمرة األولى في  1جلسات ،مع انتعاش الدوالر من أدنى مستوياته في
أسابيع عدة ،وسط احتدام توترات التجارة الصينية األميركية وفشل المعدن في اختراق مستوى مقاومة فني قوي" .صفا"
"أمنستي" تُطالب شركة أمريكية بوقف الترويج للسياحة بالمستوطنات :طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" شركة "تريب أدفايزر األمريكية بوقف الترويج
عقارا ومكانًا في
لألماكن السياحية في المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة ،وقالت المنظمة إن موقع TripAdvisorيروج لنحو ً 09
مستوطنات إسرائيلية "غير قانونية" في األراضي الفلسطينية المحتلة ،وأشارت إلى أن الموقع يعزز من خالل هذا النشاط اقتصاد المستوطنات ويساهم في
توسيعها ويضفي الصفة القانونية عليها ،وأضافت أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ،حيث إن إنشاءها يمثل جريمة حرب ،ألن المستوطنات
أبدا".صفا"
أنشئت على األراضي الفلسطينية المسلوبة ،فال ينبغي أن تكون وجهات سياحية ً
رام الله :اتفاقية لدعم التعليم في الضفة وغزة بـقيمة  29مليون دوالر :وقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني ،مع البنك اإلسالمي للتنمية بصفته مديرا
لصندوق األقصى ،اتفاقية بقيمة  09مليون دوالر لدعم قطاع التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وأوضح أن االتفاقية تهدف إلى إنشاء وتجهيز وتأثيث
وتوسعة أبنية مدرسية في الضفة وغزة ،بما يشمل بناء وتجهيز سبع مدارس في الضفة ،وثالث في غزة"3بوابة اقتصاد فلسطين"
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