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أسعــار العـمــالت :
الدوالر االمريكي
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الجنيه المصري
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تراجع الشيكات المقدمة للتقاص إلى  7.3مليارات دوالر حتى يوليو  :1109تراجعت قيمة الشيكات المقدمة
للتقاص (الصرف) ،بنسبة  %6.2خالل أول  7شهور من  ،6102وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص  7.626مليارات
دوالر حتى نهاية يوليو كانت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص ،بلغت  2.66مليارات دوالر في أول  7شهور من ،6102
ويتزامن تباطؤ قيمة الشيكات المقدمة للتقاص ،مع أزمة المقاصة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية ،وأثرت على وفرة
السيولة وانعكست سلبا على أداء القطاع الخاص".االقتصادي"

إجمالي التسهيالت الممنوحة للقطاع العام ترتفع بنسبة  39بالمئة منذ بدء األزمة المالية :أظهرت بيانات "سلطة
النقد الفلسطينية" أن اجمالي التسهيالت الممنوحة للقطاع العام ارتفعت منذ بدء األزمة المالية حتى تموز بنسبة  92بالمئة
وبنسبة  62بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى قرابة  0.261مليار دوالر ،وأوضحت البيانات ان نسبة القروض ارتفعت
بنسبة  96بالمئة إلى حوالي  0.199مليار دوالر،كما زادت تسهيالت الجاري مدين بنسبة  67.6بالمئة إلى حوالي 221
مليون دوالر".بوابة اقتصاد فلسطين"

وزير االقتصاد :نتطلع لدور ياباني فاعل في االستثمار والتنمية:شارك وزير االقتصاد ،في افتتاح أعمال المنتدى
الياباني العربي الخامس ممثالً عن دولة فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة في إطار دعم وتعزيز التعاون االقتصادي
العربي الياباني المشترك ،وترويج االستثمار في األسواق العربية واليابانية وعرض الفرص االستثمارية المتاحة ،والذي
تنظمه و ازرة االقتصاد والتجارة والصناعة المصرية ،وو ازرة الخارجية في اليابان ،وجامعة الدول العربية ،وقال نتطلع إلى دور
فاعل لليابان في تيسير وتمكين الوصول إلى مصادر الطاقة واإلمدادات ،واستثمار الموارد الطبيعية الكامنة السيما موارد
الغاز الطبيعي والنفط الموجود في حوض الشام ،لما لذلك من أثر في تنمية اقتصاديات الدول العربية بشكل عام،
واالقتصاد الفلسطيني بشكل خاص".وكالة معاً االخبارية"

بلدية غزة تطلق حملة جديدة للتسهيالت المالية :أعلنت بلدية غزة ،عن إطالق حملة جديدة للتسهيالت المالية،
تشجيعا للملتزمين بدفع الفاتورة الشهرية أوال بأول ،ومراعاة لظروف سكان المدينة ،في ظل صعوبة األوضاع االقتصادية،
ً

وذكرت البلدية أنها ستكافئ المشتركين الملتزمين بدفع  2شهور متتالية بمنحهم فاتورة مجاني ًة بقيمة متوسط  2فواتير سابقة،
وأوضحت أنها ستكافئ أيضا المشتركين بحملة السداد اآللي بإعفائهم بنسبة % 61من المبلغ المتراكم على الفاتورة ،ورفع
غرامات التأخير لمرة واحدة ،وتقسيط المبالغ بشكل مريح

ح

"فلسطين اون الين"

الزراعة بغزة ُتعلق على قرار حكومة اشتية بشأن "العجول اإلسرائيلية" :علقت و ازرة الزراعة في قطاع غزة ،على
قرار الحكومة الفلسطينية بشأن وقف استيراد العجول من إسرائيل"،كخطوة لالنفكاك" مؤكدة أن القرار يصعب تطبيقه في
قطاع غزة ،مشي اًر إلى أن القطاع يعتمد بشكل كلي على العجول المستوردة من إسرائيل "اندكس"

مالية غزة تعلن عن صرف رواتب طموح  1عن شهر  :6أعلنت و ازرة المالية بغزة عن صرف رواتب برنامج التشغيل
المؤقت لتنمية قدرات الخريجين طموح ( ،)6وقالت و ازرة المالية انه سيتم صرف رواتب برنامج طموح عن شهر
 ،6102/12في كافة فروع بنك البريد".فلسطين اليوم"

فلسطين ومصر تتفقان على تشجيع االستثمار والتبادل التجاري :اتفقت فلسطين ومصر على توقيع مذكرة تعاون
لتشجيع االستثمار وتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بينهما،جاء ذلك خالل لقاء جمع وزير االقتصاد الوطني خالد
العسيلي مع وزيرة االسثتمار والتعاون الدولي المصري وبحث الجانبان آليات تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إلى مصر
بدون معيقات واستثنائها من شرط التسجيل المسبق ،وأكد الجانبان خالل بحثهم تحضيرات تنظيم المؤتمر العربي األول
لالستثمار في فلسطين المقرر عقده قبل نهاية العام الجاري "بوابة اقتصاد فلسطين"

وزير البترول المصري :خطط استيراد الغاز اإلسرائيلي تمضي ُقدما :قال وزير البترول المصري إن خططا للبدء في
دما لكن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الخطوات قبل انطالق الصادرات،
تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر تمضي ق ً
وأضاف "هو اتفاق متعدد األطراف ،اتفاق غاز واتفاق خط أنابيب ولذا العملية طويلة بعض الشيء ،لهذا السبب تستغرق
بعض الوقت" ،وسيجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت البحر لشركة غاز شرق المتوسط عقب إبرام اتفاق تصدير
تاريخي قيمته  01مليار دوالر العام الماضي".الحدث االقتصادي"
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