االثنين 2029/9/2

النشرة االقتصاديـة اليوميـة
أسعــار العـمــالت :
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الدين العام الفلسطيني يصعد بـ  2.3مليار شيكل منذ أزمة المقاصة :نما الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بنسبة
 ،%2.81منذ بدء أزمة المقاصة ،حتى نهاية يوليو الماضي فقد بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية (ال يشمل

المتأخرات) ،نحو  487.9مليارات شيكل ،وصعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية ،في يوليو /تموز الماضي ،مقارنة مع

 .81.1مليار شيكل بنهاية فبراير ".1124االقتصادي"
تخصيص  20مليون يورو ل20أالف أسرة في غزة العام المقبل :تحدث وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني ،عن البرامج التي
تنفذها و ازرته في قطاع غزة .وقال إن "الو ازرة صرفت الشهر الماضي نحو  49مليون شيقل لقطاع غزة بزيادة  9مليون شيقل عن الدفعة
السابقة التي صرفت في شهر أيار الماضي ،رغم األزمة المالية التي تمر بها الحكومة ".وأوضح أن البرامج المنفذة في قطاع غزة ،هي:
"برنامج التحويالت النقدية ،والتمكين االقتصادي ،والمساعدات الطارئة ،والمساعدات الغذائية ،واليونسيف ،والمشاريع الموسمية ،وبرنامج
المتقاعدين في المحافظات الجنوب ية" ً،مؤكدا في الوقت ذاته أن رؤية الحكومة الجديدة ومنها و ازرة التنمية االجتماعية ،تندرج تحت استراتيجية
االنتقال من االحتياج إلى االنتاج ،وهذا ال يعني التخلي عن برامج المساعدات اإلغاثية والطارئة "اندكس"
بنك إسرائيل يلمح لخفض الفائدة والتدخل بسعر الدوالر :أعلن بنك إسرائيل المركزي ،عن إبقاء الفائدة البنكية عند مستواها الحالي،
 ،%1219وسط تلميحات الحتمال خفض الفائدة الى مستواها الذي كان حتى نهاية تشرين األول الماضي  ،112.بنسبة  ،%. 122وهذا ُيعد

تحوال في سياسة البنك المركزي ،التي تغيرت مع دخول المحافظ الحالي أمير يارون منصبه في نهايات العام الماضي ،وجاء القرار ،على

ضوء انخفاض وتيرة التضخم المالي ،الذي ارتفع في األشهر الـ  7األولى بنسبة  ،%120بعد أن انخفض التضخم في شهر حزيران بنسبة
مفاجئة ،%120 ،تبعه انخفاض في تضخم تموز بنسبة  ،%12.وهو أيضا كان مفاجئا لألوساط االقتصادية الرسمية والخاصة".االقتصادي"
مجلس حماية المستهلك يبحث قضايا ضبط وتنظيم السوق :بحث المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك ،خالل جلسته التي عقدت

برئاسة وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي ،قضايا ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني ،ال سيما القضايا المتعلقة بمكافحة منتجات المستوطنات
االسرائيلية والحد من دخولها للسوق المحلي  ،وشدد المجلس خالل جلسته التي عقدت بمقر و ازرة االقتصاد الوطني على تضافر كافة الجهود

المشتركة في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني ،واتخاذ كافة االجراءات القانونية المنصوص عليها بمكافحة منتجات المستوطنات

االسرائيلية".وكالة معاً االخبارية"
في مشروع هو األول من نوعه؛ آلة إلخالء الزيتون بغزة إنتاجها ينافس المستورد :في خطوة جديدة ،تمكنت اإلغاثة الزراعية من

سعيا للبدء في تسويق بعض المنتجات الخاصة بالزيتون المخلى
أخيرا ،بإمكانها إخالء الزيتون من نواهً ،
إدخال آلة ميكانيكية إلى غزةً ،
والمشرح المستورد من الخارج بكميات كبيرة ،وفي هذا الصدد ،أكد منسق المشروع القائم عليه في جمعية اإلغاثة الزراعية أن قطاع الزيتون من

المجاالت الواعدة في فلسطين وفي قطاع غزة ،فالمساحة المخصصة لزراعة هذا المحصول في قطاع غزة كبيرة ،واإلنتاج يصل إلى حد

االكتفاء الذاتي تقر ًيبا".فلسطين اون الين"

التسهيالت االئتمانية ترتفع بنسبة  9بالمئة حتى تموز على أساس سنوي :ارتفعت التسهيالت االئتمانية المقدمة من المصارف

العاملة حتى تموز بنسبة  4بالمئة مقارنة بذات الفترة قبل عام لتصل إلى حوالي  .84مليار دوالر ،وأظهرت البيانات الصادرة عن "سلطة النقد

الفلسطينية" أن اجمالي القروض ارتفع بنسبة  7بالمئة لتصل إلى قرابة  78.مليار دوالر،كما ارتفع الجاري مدين بنسبة  2789بالمئة إلى

حوالي  289.مليار دوالر ،وزادت تسهيالت االجارة المنتهية بالتمليك بمقدار  17بالمئة إلى  ..8.مليون دوالر8بوابة اقتصاد فلسطين

لتصدرها للدول العربية :تستمر مصر في توطين صناعة السيارات ،وكما يبدو فإن الخطة ستحقق
مصر تتجه لتصنع سيارات قريباً
ّ
نجاحاً مبه اًر ،حيث كشفت مصادر حكومية بأنها تستهدف استثمار أجنبي بنحو  9مليار دوالر (ما يفوق  .9مليار جنيه) بحلول عام ،1112
وزرتي المالية والتجارة والصناعة مباحثات حالياً مع عدة شركات سيارات أمريكية ،ومتوقع إغالق الصفقات قريباً بحيث يبدأ بناء
وتجري ا
مصانع إنتاج السيارات الجديدة في مصر بحلول نهاية  ،1124هذا يعني بأن شركات السيارات األمريكية مثل فورد وشيفروليه وجيب سيكون
تقدم أسعا اًر أقل ألن التصنيع يتم محلياً من دون جمارك ،كما ستتحول مصر إلى دولة
لهم تواجد أكبر في السوق المصري مستقبالً بحيث ّ
مصدرة للسيارات للدول العربية "8فلسطين اليوم"

