األثنـ ـي ــن 1029/9/9

النشرة االقتصاديـة اليوميـة
أسعــار العـمــالت :

الدوالر االمريكي

3.51

الدينار األردني

4.98

اليورو األوروبي

3.88

الجنيه المصري

0.10

النقد وسوق رأس المال تعيدان تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية :أعلن محافظ سلطة النقدا ،ورئيس هيئة
سوق رأس المال ،عن إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية ،والذي يأتي في إطار التعاون المستمر بين سلطة
النقد وهيئة سوق رأس المال لتطوير منظومة العمل المالي اإلسالمي في فلسطين بما يتوافق مع أفضل الممارسات

الدولية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ( ،)AAOIFIوجاء إعادة تشكيل

الهيئة العليا للرقابة الشرعية لتشمل ٬باإلضافة إلى المصارف ومؤسسات التمويل اإلسالمية ،شركات التأمين التكافلي

وشركات التأجير التمويلي الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والصكوك االسالمية؛ وتضم

الهيئة في تشكيلتها الجديدة نخبة من علماء الشريعة والفقه وذوي الخبرة في مجال الصيرفة اإلسالمية".االقتصادي"

ملحم يعلن إقامة أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالضفة قريبا :أعلن رئيس سلطة الطاقة برام الله عن اقامة أكبر
محطة توليد في الضفة في القريب العاجل ،مبينا أنها "بقدرة  064ميغا واط ،وستوفر أكثر من  % 04من الطاقة
الكهربائية؛ وأوضح أن سلطة الطاقة والشركة المطورة لمحطة كهرباء جنين على وشك االنتهاء من اللمسات االخيرة
من المفاوضات الجارية من أجل الشروع ببناء محطة الوقود في اقرب وقت ممكن".الحدث االقتصادي"

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير االستقرار المالي لعام  :8102أصدرت سلطة النقد تقرير االستقرار
المالي للعام  ،8402والذي يستعرض فيه مختلف التطورات في النظام المالي الفلسطيني ،بمكوناته من مؤسسات
مصرفية وغير مصرفية (صرافون ،ومؤسسات إقراض متخصصة ،وقطاع األوراق المالية ،وقطاع التأمين ،وقطاعا

الرهن العقاري والتأجير التمويلي) ،وأشكال المخاطر المختلفة التي يتعرض لها هذا النظام ،وأشار محافظ سلطة
النقد إلى أن اهتمام سلطة النقد باالستقرار المالي في فلسطين ،ينبع من اعتباره هدفاً رئيساً ،كونها المؤسسة الوحيدة

المخولة باإلشراف على سالمة الوضع المالي للمصارف والصيارفة ومؤسسات اإلقراض المتخصصة العاملة في

فلسطين ،وكذلك على مقدمي خدمات الدفع وعلى سالمة وفعالية نظم المدفوعات" .سوا االخبارية"
صندوق التشغيل الفلسطيني يشارك في برامج التعاون األلماني :أعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني
للتشغيل والحماية االجتماعية للعمال عن اشراك الصندوق ضمن خطط وبرامج مؤسسة التعاون األلماني في فلسطين،

جاء ذلك خالل لقاءه مع وفد ألماني برئاسة نائب مدير التعاون الدولي في و ازرة التعاون االقتصادي األلماني ،وبحث
المجتمعون سبل بلورة واعداد مشاريع مشتركة بين الصندوق ومؤسسة التعاون األلماني تركز على دعم وزيادة تشغيل
النساء والفئات المهمشة ودعم القطاعات الواعدة".سوا االخبارية"
العسيلي يوقع اتفاقيات تعاون مع اتحادات عربية لتطوير قطاعات إنتاجية في فلسطين :وقع وزير االقتصاد

الوطني في العاصمة المصرية القاهرة اتفاقيات تعاون مع عدد من االتحادات العربية التخصصية ،لدعم قطاعات

التمور وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والترويج اإللكتروني للمنتجات الفلسطينية ،وتطوير قطاع الصناعات

الجلدية ؛وتم توقيع اتفاق تعاون بشان دعم قطاع التمور في دولة فلسطين في مجاالت الزراعة والصناعة والتسويق،

كما وقع مع االتحاد العربي للتجارة اإللكترونية مذكرة تفاهم بشان تسويق المنتجات الفلسطينية عبر منصة التجارة
اإللكترونية التي يمتلكها االتحاد والتي ستتيح للصناعات والشركات الفلسطينية التسويق والترويج للمنتجات عبر هذه

المنصة مجاناً".بوابة اقتصاد فلسطين"
ح

اقتصاديون :تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز يعدان عناصر جذب لالستثمار :حث مراقبون اقتصاديون،
السلطة الفلسطينية على أن تضع على سلم أولوياتها سبل تشجيع االستثمار المحلي وجذب رؤوس األموال ،وذلك
بتعديل وتطوير القوانين الناظمة لذلك ،وزيادة اإلنفاق الحكومي على تطوير البنية التحتية ،وإنشاء مناطق صناعية،
وعقد اتفاقيات عربية ودولية في هذا الصدد ،وأكدوا في أحاديث منفصلة أن بيئة فلسطين في الوقت الراهن طاردة
لالستثمارات بسبب إجراءات الحكومة البيروقراطية المعقدة ،وارتفاع عنصر المخاطرة جراء استمرار إجراءات سلطات

االحتالل المعيقة وسيطرتها على الموارد الطبيعية والمعابر".فلسطين اون الين"

ح

