األحد 50 ،كانون الثاني0505 ،

النشرة االقتصاديـة اليوميـة
أسعــار العـمــالت :

الدوالر االمريكي

3.84

الدينار األردني

8:05

اليورو األوروبي

3.44

الجنيه المصري

5.05

نقيب الموظفين يتحدث عن نسبة الصرف لموظفي غزة:
كشف نقيب الموظفين في قطاع غزة ،النقاب عن مطالبة النقابة و ازرة المالية في غزة بزيادة نسبة صرف الدفعة المالية لـ 07

%وبحد أدنى  0077شيكل ،يشار إلى أن الموظفين في قطاع غزة يعيشون أوضاعا صعبة للغاية جراء الغالء وعدم تلبية
الرواتب لحاجاتهم الضرورية "االقتصادي"

صرف الرواتب وباقي المستحقات اليوم لموظفي السلطة:
أعلن رئيس الوزراء عن صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية ،والدفعة األخيرة من مستحقاتهم المالية المتأخرة اليوم ،وشرعت
الحكومة في أغسطس الماضي بصرف رواتب الموظفين كاملة باإلضافة لنسبة من مستحقاتهم المالية التي تراكمت في فترة
صرف الرواتب منقوصة جراء احتجاز االحتالل ألموال المقاصة "االقتصادي"
البحرية اإلسرائيلية :يجب عدم توسيع مساحة الصيد ببحر غزة عن  51ميلا:
نقلت صحيفة (معاريف) ،عن ضابط بسالح البحرية اإلسرائيلي ،قوله" :يجب عدم توسيع مساحة الصيد ببحر غزة ألكثر من
 00ميال بحريا ".وأضاف :إن السماح بمسافة أكثر من  00ميال بحريا ،سيشكل خط اًر على منصات استخراج الغاز
االسرائيلية ،بعمق البحر" ،بحسب الصحفية ذاتها؛ وزعم إلى أن توسيع المساحة ألكثر من  00ميالً إسرائيل سيسمح

بالتسلل البحري وتهريب االسلحة إلى غزة "اندكس"

برنامج خلق فرص عمل  JCPيعلن عن تنفيذ مشروع " التمكين االقتصادي الشباب في مجال التدريب المهني في قطاع
غزة:

استكماالً لجهود برنامج خلق فرص عمل  JCPالمستمرة من اجل النهوض بقطاع التدريب المهني والتقني في قطاع غزة ،
بدأ برنامج خلق فرص عمل  JCPتنفيذ مشروع " التمكين االقتصادي الشباب في مجال التدريب المهني في قطاع غزة "

بالتعاون مع االتحاد العام للصناعات الفلسطينية وو ازرة العمل وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  SDCمن
خالل برنامج االمم المتحدة االنمائي  UNDPوتأتي هذه الخطوة استكماال للجهود الحثيثة التي يبذلها البرنامج لتطوير
قدرات الشباب والكادر البشري العامل في قطاع غزة مهنيا وفنيا في عدة مجاالت وتخصصات مهنية متخصصة تم

تصميمها وتطويرها وفق دراسة لالحتياجات ومتطلبات السوق المحلي "اندكس"
2.1مليار شيكل إيرادات الحكومة من ضريبة المحروقات حتى نوفمبر:

أظهرت معطيات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن و ازرة المالية ،أن الفلسطينيين دفعوا ضرائب محروقات (بلو) ،بقيمة
 0.381مليار شيكل حتى نهاية شهر تشرين ثاني؛ وتفرض و ازرة المالية ضريبة محروقات (بلو) بنسبة تقترب من 077

%من السعر األساسي لليتر مشتقات الوقود ،وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت مطلع العام الماضي ،عن توقعاتها بجباية
 3مليارات شيكل من ضريبة المحروقات ،التي تقوم حاليا والحكومة الفلسطينية ملزمة برفع أو خفض أسعار بعض أصناف
المحروقات ،بناء على السعر المباع به في السوق اإلسرائيلية".االقتصادي"

أسعار الذهب ترتفع مدفوعة بتراجع الدوالر:

ارتفعت أسعار الذهب حيث حوم الدوالر قرب أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله عشية العام الجديد ،وسط تكهنات

بأن األداء المتفوق لالقتصاد األمريكي ربما شارف على نهايته ،وارتفع الذهب في المعامالت الفورية  781بالمئة ليصل إلى
 001783.دوالر لألوقية (األونصة) ،بعد أن المس أعلى مستوياته منذ  10سبتمبر عند  0010817وختم المعدن
األصفر  1702بأكبر مكاسب سنوية منذ  ،1707واستقرت العقود األمريكية اآلجلة عند  0013817دوالر
لألوقية".اندكس"

"حماية المستهلك" تدعو لمقاطعة منتجات االحتلل:
دعت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني لمواجهة قرار "إسرائيل" قرصنة أموال المقاصة ،التي هي أموال فلسطينية خالصة
بصورة تضع حد لهذه القرصنة المتكررة ،مشيرة إلى تؤثر سلبيا على حياة الشعب الفلسطيني على المستوى العام والفردي،

وقالت حماية المستهلك إننا نمر في مرحلة تراجع القدرة الشرائية للمستهلك ونسب الفقر والبطالة ،وسياسات االحتالل ،مبينة

أنها تهدف لضرب المقدرات االقتصادية للشعب الفلسطيني من حيث نهب االرض والمصادر المائية ومنع االستفادة من

الموارد الطبيعية الموجودة في المناطق المصنفة قص ار( "اندكس"

