النشرة االقتصاديـة اليوميـة
أسعــار العـمــالت :
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الحايك :أي مشاريع اقتصادية دون استقرار سياسي مصيرها الفشل:
قال رئيس جمعية رجال األعمال في قطاع غزة علي الحايك ،إن الحديث عن أي
مشاريع اقتصادية دون وجود استقرار سياسي مصيره الفشل ،وعزا فشل أي
مشاريع إلى أن التنمية االقتصادية تبدأ لدى كافة شعوب العالم بالحصول على
وفقا لمبادئ االقتصاد الحر ،بحيث يقوم القطاع الخاص
ً
االستقرار السياسي،
بالدور الرئيسي في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ،والقطاع العام بالدور
المنظم والمحفز له ،بما يضمن نموه وتطوره وازدهاره ،وطالب الحايك الدول
المانحة والعالم بعدم ربط السالم االقتصادي بنظيره السياسي وتقديمه
عليه".وكالة صفااالخبارية"
110ماليين دوالر قيمة الشيكات الراجعة مع نهاية أيار:
أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" أن عدد الشيكات المقدمة للتقاص شهدت
انخفاضا مع نهاية أيار على أساس سنوي بنسبة  6.2بالمئة لتصل إلى قرابة  555ألف
ورقة ،وبلغت قيمة الشيكات حوالي  5.035مليار دوالر بانخفاض نسبته  6.2بالمئة،
وعلى صعيد الشيكات الراجعة فقد بلغت قيمتها حوالي  550ماليين دوالر بارتفاع
نسبته  50.0بالمئة كما ارتفع حجم الشيكات الراجعة بنسبة  55بالمئة إلى قرابة 20.2
ألف ورقة".بوابة اقتصاد فلسطين"
إسرائيل تمنع ادخال االلبان واللحوم واالثاث الفلسطيني والحكومة ترد:
انتشرت صور لقرار اسرائيلي ،ينص على منع إدخال اللحوم واألجبان واألثاث من السوق
الفلسطينية الى اسرائيل ،وحول القرار ،صرح وزير االقتصاد الفلسطيني أن الحكومة
سترد بالمثل على أية إجراءات إسرائيلية بمنع منتجات فلسطينية من الدخول إلى
القدس والداخل ،وفي وقت سابق من العام الجاري ،أعلنت اسرائيل رفضها دخول
بعض انواع الخضار والفواكه الفلسطينية الى مناطق الداخل ،وردت وزارة الزراعة
وقتها
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انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين بنسبة :%2.5
أشارت التقديرات األولية باألسعار الثابتة إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي
لفلسطين بنسبة  %2.5خالل الربع األول من عام  ،2052مقارنة مع الربع الرابع 2050
.وتظهر التقديرات تراجع معظم االنشطة االقتصادية ،وكان التراجع األهم في أنشطة
الزراعة وصيد األسماك ،التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء ،تجارة الجملة
والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية ،اإلنشاءات ،في المقابل ظهر ارتفاع في
الناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع األول من عام  2052بنسبة  %3.0بالمقارنة مع الربع
المناظر  ،2050والتي تستثني أثر الموسمية ،علم ًا أن سنة األساس ".2055وكالة صفا
االخبارية"
اشتية :توقيع اتفاقية مع دول من االتحاد األوروبي بقيمة  22مليون يورو لدعم
التعليم:
وقعت الحكومة الفلسطينية ،مع مركز التنسيق لشركاء التمويل المشترك في قطاع
التعليم ،اتفاقية دعم المرحلة الثالثة من برنامج التمويل المشترك بقيمة  22مليون
يورو ،وأضاف اشتية" :يأتي هذا التمويل في الوقت المناسب في ظل اشتداد االزمة
المالي التي نواجهها ،من أجل تعزيز االستراتيجية الوطنية في التعليم ،ألن التعليم
بالنسبة لنا هو استراتيجية بقاء".بوابة اقتصاد فلسطين"
بلومبيرغ :السعودية ضاعفت شراء السندات األميركية منذ انتخاب ترمب:
ضاعفت السعودية شراءها سندات الخزانة األميركية ،منذ انتخاب ترمب رئيس ًا للواليات
وبناء لبيانات
المتحدة آواخر عام  ،2056وفق ًا لما ذكرت شبكة "بلومبيرغ" األميركية،
ً
تبين أن مشتريات السعودية لسندات الخزانة ارتفعت من 22
وزارة الخزانة األميركيةّ ،
مليار دوالر بنهاية أكتوبر /تشرين األول ( 2056قبل شهر من انتخاب ترمب) ،إلى 522
مليار ًا بنهاية إبريل /نيسان  .2052وبذلك ،أصبحت السعودية بين أكبر الدائنين األجانب
للواليات المتحدة بين  52دولة أبرزها الصين واليابان وبريطانيا".وكالة صفا االخبارية"

