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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 3172/9/71
بالتعاون مع مركز االعالم الحكومي

 و ازرة االقتصاد الوطني 31 :مشروعا استثماريا استفادت من برنامج المنح الفرنسية ،بقيمة إجمالية
بلغت  86.4مليون يورو(6وكاالت)

 محللون :مؤتمر مانحي السلطة الفلسطينية سيغطي عجز موازنتها لكن دون إيجاد حل لألزمة
االقتصادية والمقدرة بنحو  844مليون دوالر(6القدس العربي)

 من المتوقع أن يطلب وزير الخارجية األميركي جون كيري دعم مسار المفاوضات السياسية بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين من خالل دعم الخطة االقتصادية التي أعدها مكتب مبعوث اللجنة

الرباعية لدعم القطاع الخاص الفلسطيني(6االيام)
 النرويج تتوقع من اجتماع المانحين-:

" أوال ،التزام واضح من قبل الدول المانحة بمواصلة تقديم المساعدات في العام الحالي والعام المقبل
بهدف تغطية العجز في الميزانية الفلسطينية ودعم مبادرات القطاع الخاص6

 ثانيا ،تحديد واالتفاق على مناطق ذات أولوية تتواصل الجهود عليها من قبل السلطة الفلسطينية
واسرائيل لضمان استدامة االقتصاد الفلسطيني6

 ثالثا ،االتفاق على استئناف االجتماعات للجان التنسيق االقتصادية المحلية بما في ذلك لضمان
التنسيق المالئم بشأن الرزمة االقتصادية لدعم القطاع الخاص"6



الكونغرس اليهودي األوروبي يقول إن المبادئ التوجيهية الجديدة التي أقرها االتحاد األوروبي ضارة،

ألنها تستبق نتائج المفاوضات الحالية6

()EJP Press

 اسرائيل ستفتح  4-.مراكز امتياز لتوزيع الخضار والفواكه في أجزاء مختلفة من الهند خالل
بناء على اتفاق مبرم بين البلدين للتعاون في هذا
األشهر الثالثة المقبلة ،ويأتي هذا القرار ً
المجال)Economic Times( 6

صيادين من قطاع غزة كانا في المياه
 مصدر أمني فلسطيني :القوات المصرية تطلق نيرانها على
ّ
اإلقليمية الفلسطينية ،ومن ثم تحتجزهم)Press TV( 6
 قوات االحتالل االسرائيلية تهدم مساكن قرية خربة مكحول في األغوار الشمالية على الحدود مع
األردن بالكامل(وفا)
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 المتحدث باسم الحكومة ،مدير مركز اإلعالم الحكومي د 6إيهاب بسيسو :الحكومة على استعداد
لتوريد الوقود فو ار إلى محطة توليد كهرباء غزة بدون الضريبة الخاصة التي تفرض على الوقود

الصناعي( 6وفا)

 د 6بسيسو :خزينة الدولة تختصر حوالي  1شيقل لكل لتر دعما ألهلنا في قطاع غزة ،من أجل
تشغيل محطة توليد الكهرباء والذي يقدر احتياجها بـ 48مليون شيقل شهريا ،في حال تشغيل

المحطة بكامل قدرتها ،وذلك لتقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي في غزة( 6وفا)

 غرفة تجارة محافظة سلفيت تعقد اجتماعاً لبحث قضايا القطاع الخاص وقد اجمع الحضور على
أهمية إبراز القوانين والتشريعات االقتصادية والضغط على الجهات المختصة من خالل الحوارات

واللقاءات المقبلة لتعديلها بما يخدم القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام(6معا)

 تجمع الشباب الفلسطيني الحر " شباب " يناشد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد اهلل بضرورة

تشكيل لجنة خبراء إقتصاديين لدراسة قرار وزير الزراعة في اإلعالن عن خطتة الو ازرة للبدء

بتصدير الفواكه والخضار للدول العربية(معا)

 تقارير إحصائية كشفت عن أن نحو  11إلى  ٪18من دخل المواطن الفلسطيني السنوي ،يذهب
إلى خزينة الدولة على شكل ضرائب متفرقة يتم دفعها على مدار العام(6القدس)

 المتحدث باسم الحكومة ،مدير المركز اإلعالمي الحكومي د 6إيهاب بسيسو لـ "األيام" إن
"المشاورات مستمرة لتشكيل الحكومة حتى اللحظة األخيرة ".وانتهت مساء امس المهلة الممنوحة
لرئيس الوزراء المكلف الدكتور رامي الحمد اهلل لتشكيل الحكومة ولكن من غير الواضح إذا ما كانت

الحكومة ستتشكل اليوم فعال.وقال د6بسيسو إن "رئيس الوزراء د6الحمد اهلل سيترأس غدا (اليوم)

اجتماع الحكومة (العادي)"(6االيام)

 صحيفة "هآرتس :أن عددا من كبار مسؤولي االتحاد األوروبي سابقا يحثون دول االتحاد على عدم
تخفيف العقوبات على المستوطنات .وأضافت الصحيفة ،أن المسؤولين بعثوا رسائل إلى وزيرة

خارجية االتحاد االوروبي كاثرين آشتون ووزراء  84دولة في االتحاد ،يطالبون بموجبها بعدم

التراج ع أو تخفيف العقوبات على المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة والقدس وهضبة

الجوالن(6الحياة)

 االتحاد العام للصناعات الفلسطينية يعلن عن تثمينه للدور االيجابي ،الذي تقوم به و ازرة االقتصاد
الوطني في الحكومة لدعم االنتاج الصناعي الفلسطيني ،وتسويقه ،وتطوير قدراته ،ومهارات
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العاملين فيه ،وذلك من خالل اعتمادها مشروع قانون دعم المنتج الوطني ،والخطة االسترتيجية

للتصدير وبرامج دعم وتأهيل الصناعة(6الحياة)

 وزير الزراعة وليد عساف يصدر ق ار ار يحدد فيه مواعيد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر لعام8431
بعد أن قامت الجهات الفنية بالو ازرة بدراسة المعطيات الفنية حول محصول الزيتون( 6وفا ،معا،

القدس ،األيام)
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