النشرة االقتصاديـة اليوميـة

األـحـــــــ 1049/7/41

أسعــار العـمــالت :

سعر البيع

سعر الشراء

ال والر األمريكي

3.77

3.77

ال ينار األردني

7.07

7.03

الجنيه المصري

0.17

0.11

اإلـحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان : 1049/07/44 ،بناء

على التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،هناك حوالي  31مليون فلسطيني في العالم

منهم نحو  5مليون فلسطيني في دولة فلسطين 3551 ،مليون ذكر و 35.5مليون أنثى ،فبلغ عدد سكان الضفة الغربية

المقدر حوالي  3522مليون نسمة ،منهم  3551مليون ذكر و 35.1مليون أنثى ،بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس

العام بحوالي  3522مليون نسمة ،منهم  35.3مليون ذكر و 28.ألف أنثى.

ال والر قرب أدنى مستوى أمام الشيكل :ما زال الدوالر االمريكي قرب أدنى مستوى له أمام الشيكل االسرائيلي ووفق
األرقام المنشورة على بنك اسرائيل ،بلغ سعر صرف الدوالر االمريكي امام الشيكل  1555شيكل ،وسجل الدوالر أدنى

مستوى له أمام الشيكل االسرائيلي منذ نحو  31شه اًر في نهاية األسبوع الماضي متأث اًر بتصريحات رئيس الفيدرالي
االمريكي حول رفع أسعار الفائدة وكذلك بالنسبة للبنك المركزي االسرائيلي".االقتصادي"
توترات تجارية ج ي ة ترفع الذهب :ارتفعت أسعار الذهب ،لتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي ،متماسكة فوق مستوى

 3...دوالر ،في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن باعتباره مالذا آمنا ،ويعد الذهب استثما ار آمنا
خالل أوقات الضبابية السياسية والمالية ،حيث تتجدد التوترات التجارية بين الصين والواليات المتحدة ،في ظل مخاوف

بشأن النمو العالمي ،واحتمال خفض مجلس االحتياطي االتحادي (البنك المركزي األميركي) ألسعار الفائدة"5وكالة صفا

االخبارية"

الحكومة توقع منحة إغاثية مع الصين ل عم األسر الفقيرة :وقعت الحكومة ،ممثلة باألمين العام لمجلس الوزراء أمجد
غانم ،والحكومة الصينية ممثلة بسفيرها لدى فلسطين منحة إغاثية بقيمة مليوني دوالر لدعم األسر الفقيرة في فلسطين،
بدوره ،أكد السفير الصيني مواصلة بالده تقديم الدعم لفلسطين ،مشددا على موقف الصين الثابت من القضية الفلسطينية،
ومواصلة مساعيها إلحالل السالم على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".بوابة اقتصاد فلسطين"

وزير الزراعة ي عو فرنسا إلى الت خل لفتح بروتوكول باريس االقتصادي :دعا وزير الزراعة رياض عطاري فرنسا إلى
ضرورة التدخل لفتح بروتوكول باريس االقتصادي ،الذي يحدد العالقة االقتصادية بين فلسطين واالحتالل اإلسرائيلي ،وأكد

لدى لقائه القنصل الفرنسي العام في القدس على ضرورة مراجعة هذا البروتوكول وتعديله ،نظ اًر للمعوقات االقتصادية التي
تفرضها سلطات االحتالل اإلسرائيلي وتنفذها من خالل بعض المحددات في البروتوكول ،والتي تمنع إقامة مشاريع إنتاجية
زراعية وصناعية في األراضي الفلسطينية".بوابة اقتصاد فلسطين"

مربو النحل في الضفة يطالبون بمساع تهم في تسويق إنتاجهم :طالب مربو النحل ومسؤولون زراعيون بالضفة الغربية
المحتلة ،السلطة الفلسطينية بتوفير أسواق محلية وخارجية لتسويق إنتاج العسل الذي يمتاز بالجودة العالية ،والضغط

لوضع حد لعراقيل االحتالل ومستوطنيه التي تحول دون وصول المربين إلى أماكن أعمالهم ،وقال فادي بركات ،المهندس
طا وثيًقا بالحالة المناخية السائدة ،وفي محافظة
الزراعي من مديرية الزراعة في محافظة قلقيلية :إن النحل يرتبط ارتبا ً
قلقيلية كانت األمطار غزيرة ما أدى إلى استمرار الغطاء النباتي لفترة طويلة واستفادة النحل من الرحيق.
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