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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 1122/22/12

 وزير االقتصاد الوطني :الشركة التركية المطورة ( )TOB-BISستبدأ مطلع الشهر البدء في تنفيذ
مشروع مدينة جنين الصناعية ،شمال الضفة الغربية(القدس العربي ،السبيل)

 وزير االقتصاد الوطني :المدينة الصناعية بحاجة إلى استثمارات محلية وعربية وأجنبية ،مطالباً عقد
ملتقيات ومؤتمرات لالستثمار في فلسطين ،لالستفادة من التحفيزات االستثمارية التي ستقدمها كل

من و ازرة االقتصاد ،وهيئة تشجيع االستثمار للمشاريع الجديدة" ،خاصة في المدن الصناعية

الثالث"(.القدس العربي ،السبيل)

 وزير االقتصاد في برنامج "السلطة الرابعة" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين" المدينة الصناعية التي
يتوقع أن يستغرق بناؤها  42-81شه ار ستوفر فرص عمل مباشرة لنحو  0555مواطن ،ومثلها

فرص عمل غير مباشرة(.تلفزيون فلسطين)

 وزير االقتصاد اشار خالل البررنامج إلى االجراءات التي تنتهجها اسرائيل بما يتعلق بحق
الفلسطينيين في استخدام مواردهم الطبيعية ،مطالبا المجتمع الدولي بالضغط عليها الزالة كافة

العقبات التي تضعها أمام نمو االقتصاد الفلسطيني ،موضحا في ذات الوقت أنهم استكملوا كافة

االجراءات مع الجانب االسرائيلي القامة مدينة جنين الصناعي(تلفزيون فلسطين)

 وزير االقتصاد الوطني والقنصل العام االيطالي يبحثان آليات تشكيل مجلس األعمال الفلسطيني-
االيطالي المشترك واإلطار المؤسساتي له ،كما بحث الجانبان خالل االجتماع مشاركة فلسطين في
معرض اكسبو ميالن  ،5102والتحضيرات الالزمة لذلك(وكاالت)

 قادة وزعماء الدول العربية واالفريقية المجتمعون في القمة العربية االفريقية المشتركة الثالثة اكدوا

على ضرورة انهاء االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من حزيران/

يونيو عام  0691واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقا للق اررات الدولية ومبادرة

السالم العربية ومبدأ االرض مقابل السالم وخطة خريطة الطريق(.القدس)

 اللجنة المالية التابعة للكنيست أقرت تخصيص مبلغ  52مليون شيكل ،وذلك لتمويل بؤرة توطين
الشباب في مستوطنات االغوار ومعالي افرايم في الضفة وكذلك في هضبة الجوالن ،وذلك بناء على

طلب من و ازرة المالية( .يديعوت)

 د .الحمد اهلل خالل لقائه بممثل دولة تركيا لدى دولة فلسطين ساكير اوزكان ،يثني على جهود تركيا
في دعم مؤسسات دولة فلسطين على كافة االصعدة( .شبكة فلسطين ،وفا ،شبكة راية)
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 نقابة تجارة المواد الغذائية في محافظة الخليل تطالب بتخفيض أسعار الخبز .وقال رئيس النقابة في
الخليل عبد قفيشة لـ'وفا' إنه بناء على دراسة أجرتها النقابة في الخليل ،تبين أن ثمن الخبر في
األسواق الفلسطينية يجب أن يخفض ،مبر ار ذلك بانخفاض ثمن الطحين خالل الفترة القليلة

الماضية(.وفا)

 الحكومة الفلسطينية توقع اتفاقية لدعم التعليم في القدس مقدمة من الحكومة النرويجية من خالل
مشروع ( )FAIRالذي ينفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،حيث بلغت قيمة الدعم  8.3مليون
دوالر(.وفا)

 فضيحة جديدة في سوق السيارات الفلسطينية كشفت عنها مصادر خاصة بوكالة معا ،حيث أكدت
أن خلية تتكون من مجموعة من مستوردي السيارات في فلسطين قامت باستيراد قرابة  831سيارة

بشكل غير قانوني ،وال يوجد لها ملفات جمركية في و ازرة المالية ،وان كانت لها أوراق في و ازرة النقل

والمواصالت ،إضافة إلى وجود سيارات مسروقة من أوروبا مرخصة في فلسطين(.معا)

 ت صريحات مسؤولين فلسطينيين حول نية السلطة طرح عطاءات للتنقيب عن النفط في الضفة
الغربية ،تعكس رغبة في التخلص من عبء االحتالل المزود الوحيد للفلسطينيين بالمحروقات.
وتنتج إسرائيل النفط منذ سنوات من حقل يقع على أراضي بلدة رنتيس شمالي غربي مدينة رام اهلل.

وسبق أن اتهمت السلطة إسرائيل بسرقة النفط من األراضي الفلسطينية(.الجزيرة)

 مشاركون خالل ورشة عمل يؤكدون أهمية الحوسبة السحابية في توفير الموارد المالية والتغلب على
معيقات االحتالل في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(االيام)

 لقاء قانوني في "بيرزيت" يدعو إلنشاء محكمة متخصصة بالقضايا التجارية(االيام)

 الجهاز المركزي لالحصاء وسلطة النقد أرصدة األصول للمؤسسات المقيمة في فلسطين المستثمرة
في الخارج للعام  5105بلغت حوالي  25022مليون دوالر أميركي ،منها  %9559عملة أجنبية
وودائع في البنوك الخارجية .بينما أرصدة االلتزامات األجنبية على المؤسسات المقيمة في فلسطين

 55952مليون دوالر(.القدس)

P.O.Box:2629

Fax: + 972 2 2981207

Ramallah. Tel: + 972 0 2981214/9

