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الجنيه المصري

ل جنة الجودة والتطوير المؤسسي شرعت بالخطوات العملية للمبادرات الحكومية

حول التميز المؤسسي والمكافآت والحوافز :أكد وكيل و ازرة االقتصاد الوطني د .رشدي وادي،
خالل اجتماع خاص بمجلس الو ازرة لمناقشة المبادرات الحكومية حول التميز المؤسسي ومتطلباتها ،أن
الو ازرة تدعم كافة الجهود إلنجاح هذه المباد ارت ،وأوضح أن هذه المبادرات ،في مجموعها ،تساعد على
تطوير وتحسين األداء الحكومي ،وتعزز العمل بروح الفريق ،وأيضاً تحفز كافة األطر العاملة في الو ازرة
بما يعكس الصورة اإليجابية للو ازرة ،ويحقق الرضا لمتلقي الخدمة ،باإلضافة إلى نشر ثقافة الجودة
والتميز والتطوير في العمل الحكومي".اندكس"
األمم المتحدة :نصف سكان قطاع غزة باتوا تقريبا عاطلين عن العمل :قال المنسق
اإلنساني ،لألمم المتحدة ،إن نصف سكان قطاع غزة ،باتوا عاطلين عن العمل ،جاء ذلك خالل إطالق
رئيس الوزراء الفلسطيني ،خطة االستجابة اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة للعام  0202وتناشد
خطة االستجابة اإلنسانية للعام  0202تأمين  843مليون دوالر لتقديم الخدمات األساسية من الغذاء
والحماية والرعاية الصحية والمأوى والمياه الصرف الصحي لـ 15مليون فلسطيني في قطاع غزة والضفة
الغربية ،بما فيها القدس الشرقية".اندكس"
االتحاد األوروبي يقدم  01ماليين يورو لدفع المخصصات االجتماعية :أعلن االتحاد
األوروبي عن مساهمته بمبلغ  52ماليين يورو لدعم السلطة الفلسطينية في دفع المخصصات االجتماعية
لألسر المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وأوضح االتحاد أنه يدعم برنامج التحويالت النقدية التابع
لو ازرة التنمية االجتماعية في السلطة الوطنية والمسؤول عن توفير الحماية االجتماعية األساسية ألشد
األسر فق ار في الضفة الغربية وغزة ،وتدفع المخصصات االجتماعية على أساس ربع سنوي لنحو 521
آالف أسرة محتاجة ،وأشار إلى أن هذه الدفعة الثالثة في  ،0252ستغطي مساهمة االتحاد األوروبي
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البالغة  52ماليين يورو المخصصات االجتماعية إلى  337,48أسرة تعيش  %,3منها في قطاع
غزة".بوابة اقتصاد فلسطين"
"النقد" تصدر تعليماتها للمصارف بشأن االستثمار في مشاريع تساهم بالنمو

االقتصاي :أصدرت سلطة النقد ،تعليماتها للمصارف بشأن االستثمار في مشاريع اقتصادية تساهم في
النمو االقتصادي ،وتسمح التعليمات بالمبادرة والمساهمة في تأسيس مشاريع ريادية واقتصادية جديدة
بمساعدة أصحاب االختصاص والمعرفة في شتى األعمال وبنسبة مساهمة تصل إلى % 32في حقوق
ملكية شركة أو شركات فلسطينية ناشئة ،تكون من غاياتها ممارسة أنشطة اإلنتاج الزراعي والحيواني أو
الصناعي أو الطاقة البديلة أو تكنولوجيا المعلومات ،فضالً عن الشركات الناشطة في مجال المحافظة
على البيئة.
فلسطين وموريتانيا توقعان مشروعا لتطوير سلسلة إنتاج الخضروات :وقعت دولة فلسطين
وجمهورية موريتانيا على تفاصيل تنفيذ مشروع تبادل المعارف والخبرات بينهما ،باالعتماد على مقاربة نقل
الخبرات الفلسطينية المتميزة لدعم القدرات المحلية الموريتانية في سلسلة القيمة للخضروات وتطويرها،
حيث تتلخص مكونات وأنشطة المشروع في دعم اإلنتاج واالنتاجية والتمويل والتسويق والسياسات
واالستراتيجيات الوطنية .جاء ذلك في أعقاب اختتام أعمال ومداوالت البعثة الفلسطينية المشتركة التي
تضم خبراء من و ازرة الزراعة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية "اندكس"
1015قضية وضبط  0101طن بضائع فاسدة بالضفة خالل نوفمبر :قال جهاز الضابطة
يوميا ،وذلك لحماية
الجمركية إنه تعامل خالل نوفمبر المنصرم مع  5251قضية بمعدل  88قضية ً
االقتصاد الوطني وتحقيق األمن الصحي والغذائي والزراعي ألبناء شعبنا ،وضبطت خالله  52.3طن
بضائع فاسدة ومنتهية الصالحية ،وأشار إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية
وجمركية ،باإلضافة إلى القضايا المختصة بالمجاالت االقتصادية والصحية والزراعية والبيئية ،والسالمة
العامة".وكالة صفا االخبارية"

