الثالثاء 1089/6/81

النشرة االقتصاديـة اليوميـة
أسعــار العـمــالت :
الدوالر األمريكي =  3.60شيكل

الدينار األردني =  5.09شيكل

اليورو=  0.05شيكل

الجنيه المصري=  0.10شيكل

مهندسون فلسطينيون سيجنون ثروة من صفقة استحواذ على شركة إسرائيلية :سيجني مهندسون فلسطينيون يعملون لدى شركة (ميالنوكس

تكنولوجيز)اإلسرائيلية ،المتخصصة في مجال تصميم الشرائح اإللكترونية إجمالي  3.5مليون دوالر مع اكتمال عملية استحواذ شركة (انفيديا كورب) األمريكية
على شركتهم  .وتعتبر (ميالنوكس) واحدة من الشركات القليلة في إسرائيل التي بدأت التعاون مع القطاع التكنولوجي الفلسطيني الصاعد ،وكانت الشركة قدمت
خيارات شراء أسهم لما يقاربو على  011مهندس فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يعملون لديها كمتعاقدين فقط "االقتصادي"
"الزراعة" و"االقتصاد" تفتتحان باكورة إنتاج عصير الطماطم في غزة :افتتحت أمس ،وزارتا الزراعة الفلسطينية واالقتصاد الوطني بالتعاون مع
القطاع الخاص "شركة الين فود" ،باكورة إنتاج عصير الطماطم لعام  9102في قطاع غزة.وجاءت هذه الخطوة من الوزارتين في إطار دعم المزارع الفلسطيني
والمنتج الوطني ،خالل جولة في شركة الين فود (صابحة) ،شمال القطاع ،بحضور ممثلين من الوزارتين ونواب من اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي،
واتحاد الصناعات".فلسطين اون الين"

اقتصاديون :مبادرة القطاع الخاص إلقراض السلطة "غير م ِ
جديَة" :ع ّد اختصاصيون اقتصاديون مبادرة القطاع الخاص في حشد التمويل إلقراض
ُ
السلطة الفلسطينية ،بأنها غير مجدية في تخليص السلطة من أزمتها المالية الراهنة ،جراء ضعف القوة المالية للقطاع الخاص الفلسطيني ،إضافة إلى أن
االقتراض سيزيد من حجم الدين العام في وقت ال تمتلك السلطة خطة استراتيجية لتسديد الديون السابقة .وأشاروا إلى أن استمرار الهدر في النفقات الحكومية
دون مساءلة قانونية ،يتسبب بتردي األوضاع المعيشية للمواطنين ،وطالبوا بمكافحة أوجه الفساد خاصة المستشري في المؤسسات الرسمية وبين أوساط
المسؤولين المتنفذين.وكان رجل األعمال منيب المصري أعلن أن اجتماعاً سيعقد خالل األسبوعين القادمين لرجال أعمال فلسطينيين من الداخل والخارج
ويهدف االجتماع بحسب المصري إلى إقرار الدعم الذي يمكن أن يقدموه لموازنة السلطة لمواجهة األزمة التي تمر بها".فلسطين اون الين"

القروض االستهالكية في فلسطين تنكمش خالل الربع األول :1089كشفت معطيات بيانات رسمية حديثة ،أن القروض االستهالكية التي

قدمتها البنوك العاملة في فلسطين لعمالئها ،انكمشت بنحو  5.23مليون دوالر ،في الربع األول  ،9102على أساس سنوي ،حيث بلغ إجمالي قيمة القروض
االستهالكية حتى نهاية الربع األول  9102نحو  553.0مليار دوالر ".االقتصادي"
االحتالل يفتح البحر أمام صيادي غزة بعد إغالقه لـ  6أيام :قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم الثالثاء إعادة فتح البحر أمام حركة
الصيادين في قطاع غزة بعد إغالقه لعدة أيام ،وقال نقيب الصيادين إن االرتباط الفلسطيني أبلغ النقابة بقرار رفع الحظر عن العمل داخل البحر لمسافة ستة
أميال في منطقة الشمال ،ولـ  01أميال من ميناء غزة حتى الجنوب.وكانت سلطات االحتالل قررت إغالق بحر القطاع بشكل كامل أمام حركة الصيادين
األربعاء الماضي بدعوى استمرار إطالق البالونات على مستوطنات المحيطة بقطاع غزة".فلسطين اون الين"
هواوي تعترف بخسارة  30مليون دوالر :شبه مؤسس شركة هواوي الصينية شركته بعد العقوبات األمريكية ب "الطائرة المتضررة" موضحاً أن إيرادات

شركته ستتراجع بنحو  51مليار دوالر عما كان متوقعا على مدار العامين المقبلين بعد الحظر األمريكي ،وأوضح الرئيس التنفيذي ل هواوي أن شركته لم تكن
تعتقد أن تصميم الواليات المتحدة على مه اجمة هواوي سيكون قويا جدا وحازما" ،مشيرا إلى أن مبيعات الهواتف الذكية خارج الصين "انخفضت بنسبة

"%".31وكالة سوا االخبارية"
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