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االحصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية لمسح القوى العاملة للربع الثالث
: 9102سجلت البطالة  ،%52متراجعة بنسبة  %1مقارنة بالربع الثاني ،وقال اإلحصاء الفلسطيني أن
البطالة في الضفة الغربية ،بلغت  ،%11بينما بلغت في غزة  %52حتى الربع الثالث للعام الجاري،وما يزال

التفاوت كبي اًر في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،بسبب ظروف الحصار واالنقسام واإلجراءات
الحكومية الفلسطينية المتعلقة بأجور الموظفين العموميين في القطاع ،وارتفع عدد العاملين في السوق المحلية

من  562ألف عامالً في الربع الثاني إلى  551ألف عامالً في الربع الثالث.

أزمة المقاصة تخفض أرباح البنوك المدرجة ببورصة فلسطين خالل  2شهور :تراجع
صافي أرباح البنوك الستة المدرجة في بورصة فلسطين ،بنسبة  %5.6خالل الشهور التسعة األولى من

العام الجاري ،وتأثرت النتائج المالية للبنوك بأزمة المقاصة التي عانت منها الحكومة واالقتصاد الفلسطينيين
منذ نهاية فبراير حتى األسبوع األول من أكتوبر ،فقد بلغ صافي أرباح البنوك الستة  32.1مليون دوالر حتى

نهاية سبتمبر نزوال من  35.7مليون دوالر في الفترة المقابلة من ".5115االقتصادي"

فلسطين عضو كامل مع حق التصويت في منظمة: WPOقال وزير االقتصاد الوطني ان
حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة العالمية للتعبئة والتغليف )(WPOيعزز من تطور
المنتجات الوطنية وتمكينها من اختراق مزيد من االسواق الدولية االمر الذي ينعكس ايجاباً على الصادرات
الوطنية وتنويع اسواقنا،ان حصول فلسطين على هذه العضوية يلعب دو ار مهما في دعم استراتيجية الحكومة

الفلسطينية في دعم وتطوير المنتج الوطني محلياً ودولياً واالستفادة من المحافل الدولية ذات االختصاص في
تطوير اقتصاد الوطني" بوابة اقتصاد فلسطين"

تحويل مبلغ نحو  779ألف دوالر لمتضرري الدفيئات الزراعية في قطاع غزة :قال

وزير الزراعة إنه تم تحويل مبلغ  335,211دوالر لمتضرري الدفيئات الزراعية في قطاع غزة ،لتركيب

دفيئات زراعية ضمن مشروع إعادة تأهيل القطاع الزراعي ،وأضاف أن المنحة المقدمة من الكويت استفاد

منها  162مزارعا ،لبناء  125.2دونم دفيئات ،حيث ينفذ المشروع من قبل الو ازرة وبإشراف الفريق الوطني
إلعادة إعمار المحافظات الجنوبية".بوابة اقتصاد فلسطين"

فاو :أسعار الغذاء العالمية ترتفع للمرة األولى في  5أشهر :قالت منظمة األغذية
والزراعة التابعة لألمم المتحدة "فاو" إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للمرة األولى في خمسة أشهر في

أكتوبر ،بدعم من قفزات في أسعار السكر والحبوب ،وبلغ متوسط مؤشر "الفاو" ألسعار الغذاء ،الذي يقيس

التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات األلبان واللحوم والسكر 135.3 ،نقطة في

أكتوبر ،مرتفعا  1.3بالمئة مقارنة مع الشهر السابق وستة بالمئة على أساس سنوي ،وتوقعت المنظمة أيضا
أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي  5.315مليار طن في  ،5117بما يقل قليال عن توقعها السابق".بوابة

اقتصاد فلسطين"

