األحد 20 ،شباط0202 ،

النشرة االقتصاديـة اليوميـة
أسعــار العـمــالت :

الدوالر االمريكي

3.445

الدينار األردني

4:68

اليورو األوروبي

3.60

الجنيه المصري

2.02

إسرائيل توقف إدخال اإلسمنت إلى قطاع غزة :قال مسؤول فلسطيني ،إن السلطات اإلسرائيلية قررت وقف إدخال اإلسمنت إلى قطاع غزة بدءا من اليوم األحد؛ بدعوى
استمرار إطالق الصواريخ على المستوطنات من القطاع ،وأضاف "اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع والتابعة لالدارة العامة للمعابر والحدود تبلغ القطاع الخاص بقرار الجانب
اإلسرائيلي بوقف إدخال االسمنت لقطاع غزة ابتداء من يوم األحد و حتى إشعار آخر ،ويعتبر"كرم أبو سالم" هو المعبر التجاري الوحيد لغزة ،ومن خالله يتم إدخال مواد
البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع ،ومن شأن إغالقه التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع ".االقتصادي"

األونروا تطلق مناشدة بمبلغ  4.4مليار دوالر لموازنة  :0202أطلق القائم بأعمال وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" ،مناشدة للحصول على
 1.4مليار دوالر لتمويل خدمات المنظمة األممية لعام  . 0202وقال "نحن اآلن بحاجة من مانحينا وشركائنا أن يقدموا التمويل الالزم من أجل السماح لنا
بتوفير الدعم لالجئين الفلسطينيين ،وبتلك الخدمات الحرجة التي تعد حقا أساسيا من حقوق اإلنسان ،وبحسب أونروا" ،فإن مبلغ  1.4مليار دوالر
المطلوبة ،ستوظف الوكالة  628ماليين دوالر من أجل الخدمات الرئيسة الضرورية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية وتحسين المخيمات واإلغاثة
والخدمات االجتماعية والحماية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة عمل ".0202االقتصادي"
مالية غزة :العجز بغاز الطهي % 42وارتفاع سعر االسطوانة :كشف مسؤول العالقات العامة واإلعالم في وزارة المالية ،بغزة ،آخر تفاصيل أزمة غاز الطهي ،التي
تعصف بقطاع غزة ،منذ عدة أسابيع" :ال يزال لدينا عجز بنسبة % 12والكميات الموردة وقال :إن أزمة غاز الطهي لم تنتهي ،متابعاً لقطاع غزة ،أقل من
االحتياج ،وبالتالي األزمة ال تزال قائمة  ".وأضاف "األمور أحسن من قبل والغاز موجود في كل المحطات ،ولكن يمكن أن تأخذ تعبئة اسطوانة الغاز للمواطن
وقتاً أكثر ،ولكن غالبية المحطات بها غاز ،ونقول دائماً نريد من المواطن أن يكون جزءاً من حل المشكلة ،وأي مواطن يجد مشاكل يتوجه للجهات
المختصة ،فلدينا لجنة مشكلة من ثالث جهات ،تتابع الموضوع باستمرار" اندكس"

بسبب "العجول" ..إسرائيل توقف استيراد الخضار الفلسطينية :أ علن وزير جيش االحتالل منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق اإلسرائيلية،
بسبب قرار فلسطيني بمنع استيراد العجول من إسرائيل ،وقال إن قرار منع إدخال الخضار الفلسطينية ،سيكون نافذا اعتبارا من يوم األحد صباحا وحتى إشعار
آخر ،وفي تعليقه على القرار اإلسرائيلي ،قال وزير الزراعة رياض عطاري ،تعقيبا على قرار وزير جيش االحتالل منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى
السوق اإلسرائيلية" ،إننا سندرس كل الخطوات الالزمة للرد على القرار في حال تنفيذه "االقتصادي"
5846مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي و% 32توزيعات األرباح :حققت مجموعة البنك العربي اداءاً قوياً خالل العام  0242حيث بلغ صافي أرباح
المجموعة بعد الضرائب والمخصصات  6618مليون دوالر أميركي في نهاية العام 0242مقارنة مع  6602مليون دوالر أميركي في نهاية العام 0246
وبنسبة نمو بلغت %، 00في حين بلغت االرباح قبل الضرائب  464مليار دوالر امريكي مقارنة مع  404مليار دوالر امريكي .ونظرا لهذه النتائج القوية فقد
أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة % 02للعام  0242وبمبلغ يتجاوز  072مليون دوالر امريكي "اندكس"
صندوق التشغيل يطلق مسابقات لدعم المبادرات الشبابية عن خالل تمويالت بمرابحة صفرية :أطلق الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية للعمال،
بالتعاون مع مجالس التشغيل في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وغزة وبالشراكة مع المؤسسة المصرفية الفلسطينية ) (PBCوالوكالة االيطالية للتعاون اإلنمائي
) ،(AICSمسابقات للمبادرات الشبابية ،بهدف دعم تأسيس مشروعات مدرة للدخل ،وتشمل المبادرات تقديم تمويالت بمرابحة صفرية للمشاريع الفائزة
والمتميزة في المسابقة ،لخلق فرص عمل جديدة للريادين والمبادرين الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة ،وتشغيل العاطلين عن العمل لزيادة فرص التشغيل
الذاتي وتعزيز ثقافة االنتاج وريادة األعمال ،وتهدف هذه المبادرات إلى الحد من نسب البطالة المرتفعة بين الشباب والخريجين ،وتعزيز قدرات الشباب من
خالل تنمية المهارات وتقديم االستشارات المهنية والتوجيه الالزم لهم ،باإلضافة الى ترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر وريادة األعمال وتعزيز التفكير اإلبداعي،
وتعزيز فكرة التنافس االيجابي بين الشباب الفلسطيني لتطوير مشاريع خالقة ومبتكرة ودعم ورفع كفاءة المشاريع الريادية القائمة".بوابة اقتصاد فلسطين"

