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النشرة االقتصاديـة اليوميـة
أسعــار العـمــالت :
الدوالر األمريكي =  3.75شيكل

الدينار األردني =  7.00شيكل

اليورو=  0.07شيكل

الجنيه المصري=  0.10شيكل

االحتالل يُغلق معبر كرم أبو سالم اليوم بحجة األعياد :قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب
شرق قطاع غزة اليوم االحد ،بحجة األعياد اليهودية ،وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع للقطاع رائد فتوح إن سلطات
االحتالل ستغلق المعبر أمام حركة إدخال البضائع والوقود إلى القطاع ،بحجة ما يسمى عيد "األسابيع" اليهودي ،على أن يعاد فتحه
صباح االثنين المقبل كالمعتاد ،وكانت سلطات االحتالل أغلقت يومي الثالثاء واألربعاء الماضيين معبر كرم أبو سالم بسبب عيد الفطر
السعيد" .وكالة صفا االخبارية"
الموسع لدورة األعمال" لشهر أيار
مؤشر سلطة النقد :تق ّدم في الضفة وغزة:أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية
ّ
جراء أداء مشابه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،لكن مع بقائه في المنطقة السالبة في ضوء
تحسن المؤشر الكلي ّ
 ،9102والتي أظهرت ّ
تمخضت عن عدم ا لقدرة على دفع كامل رواتب الموظفين الحكوميين .وفي النتيجة ،نما المؤشر
استمرار األزمة التي تواجهها الحكومة ،والتي ّ
مسجالً قيمة  1.0-نقطة بالمقارنة مع  0..0-نقطة في نيسان السابق ،لكنه أدنى بكثير من مستواه المناظر في العام الماضي والبالغ قرابة
الكلي ّ
 ..1نقطة".وكالة معاً"

مطالبات بمواقف حازمة لحماية المال العام بعد زيادة رواتب الوزراء "خلسة" :قال مراقبون اقتصاديون وقانونيون ،إن تكرار التجاوزات
حازما حماية للمال العام ،مطالبين بتفعيل دور الديوان العام للرقابة المالية واإلدارية
المالية في مؤسسات السلطة وأجهزتها يتطلب موق ًفا ً
ومؤسسة مكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني ،مؤكدين أهمية مراجعة شاملة لهيكل الرواتب على مستوى الوزارات والمؤسسات
العامة بما يحقق اإلنصاف للجميع.وكانت وسائل إعالم نقلت عن مصدر أن حكومة الحمد الله صرفت زيادات على رواتب الوزراء بقيمة
 9111دوالر شهريًّا بسرية تامة ،دون أي اعتماد من الجهات المختصة داخل وخارج وزارة المالية".فلسطين اون الين"
مطالبة المؤسسات الدولية بزيادة مشاريعها بغزة للحد من الفقر والبطالة :طالب ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص واقتصاديون في
قطاع غزة ،المؤسسات الدولية والمانحين بزيادة حجم المشاريع في قطاع غزة للحد من معدالت الفقر والبطالة المتفاقمتين واإلسراع في
صرف التعويضات المالية عن الحروب السابقة ،كما طالبوا بالضغط على سلطات االحتالل لتسهيل تنقل رجال األعمال والتجار ،وإدخال
المواد الخام الالزمة للصناعة دون قيود".فلسطين اون الين"
اتجاه لخفض موازنة الزراعة في مصر وتحذيرات من تراجع المحاصيل :تسود حالة من الغضب بين األوساط الزراعية في مصر ،بعد
اتجاه الحكومة إلى تخفيض الميزانية العامة لوزارة الزراعة خالل العام المالي الجديد ،وذلك بعد تقليص ميزانية وزارتي الصحة والتعليم
وعدد من الوزارات الخدمية ،حيث ستتأثر جميع الهيئات التي تتبع للوزارة بالميزانية الجديدة ،على رأسها مراكز البحوث الزراعية
بالمحافظات ،وتعاني الوزارة منذ سنوات من توزيع غير عادل في المخصصات ،رغم دورها الهام والحيوي بالنسبة للمواطن المصري،
وتقديم خدمات للمزارع للنهوض بالقطاع من أجل تقليل الفجوة الغذائية داخل البالد".العربي الجديد"
اإلدارة العامة للدراسات والتخطيط
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