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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 2112/11/21

ير االقتصاد الوطني د .جواد ناجي ،والنقل والمواصالت نبيل ضميدي يترأسان لقاءا تشاوريا حول
 وز ا
اليات متابعة اوراق الموقف التي اعدت ضمن مشروع تسهيل الممرات التجارية حول انشاء مركز

لوجستي في منطقة اريحا ودراسة المرافق المطلوبة والتحسينات لمعبر الكرامة(...وكاالت)

 و ازرة االقتصاد الوطني تعلن عن تقديمها  0022خدمة صناعية وتجارية ،وشركات ،وملكية فكرية،
وسجل تجاري ،خالل الشهر الماضي لجمهور المراجعين(.وكاالت)

 يتوقع ان يقفز سعر كيلو البندورة من  9الى  31شيقال خالل االيام المقبلة ,بعد ان كان سعر
الصندوق قبل اسابيع ال يتجاوز  32شواقل في اسواق الضفة الغربية(.معا)

 على الرغم من وجود  02مستوطنة في االغوار يقطنها  4االف مستوطن ويستغلون سلة الخضار
الفلسطينية التي تدر عليهم ماليين الشواقل من خالل تصدير المنتجات للعالم لكنهم مقتنعون ان
وجودهم بات مسالة وقت وانهم سوف يغادرون تلك المستوطنات في اي اتفاق سالم نهائي يبرم مع

السلطة(.معا)

 مجلس األعمال الفلسطيني في دبي واإلمارات الشمالية يدشن المقر الرئيسي للمجلس في دبي ،وذلك
خالل حفل أقيم في دبي حضره عصام مصالحة ،القنصل الفلسطيني العام في دولة اإلمارات العربية

المتحدة ونخبة من رجال األعمال(معا)

 د .رامي الحمد اهلل :الحكومة مستمرة بدعم برنامج صمود اهل القدس ،من خالل العديد من
المشاريع خالل الفترة القادمة ،والعمل على ترتيب هذه المشاريع التي تشمل قطاعات التعليم،
والصحة ،واالسكان ،وقطاع التجارة ،حسب االولوية وحاجة كل قطاع النجازها باكبر سرعة ممكنة،

من خالل الموارد المالية الممكنة والمتاحة(.وفا)

 دراسة لـ"بيتا" تؤكد قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات على تلبية احتياجات السوق المحلية والنفاذ
لألسواق الخارجية(االيام)

" اإلحصاء" :ارتفاع الرقم القياسي ألسعار الجملة بنسبة  %3.1خالل الربع الثالث(االيام)
 وفد هولندي يطلع على مشروع "التنمية المستدامة لقطاع المحاصيل" في محافظتي قلقيلية
وطولكرم(االيام)
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 مصادر أردنية تؤكد أن عددا من الشركات المتخصصة في إنتاج الزيتون والزيت وقعت اتفاقيات مع

نظراء لها في الكيان الصهيوني تنص على تزويده بكميات كبيرة من ثمار الزيتون تصل إلى 32

آالف طن خالل الموسم الحالي( .السبيل األردنية)

 صحيفة "معاريف" العبرية كشفت عن أن وزراء في اسرائيل دعموا المصادقة على إقامة منطقة
تبادل تجاري في معبر اللنبي "اإلسرائيلي" على الحدود مع األردن بدعم هولندي ،لتسهيل نقل

الحاويات التجارية الفلسطينية وزيادتها بنسبة (.%)12

 واصل أبو يوسف يؤكد أن تفعيل قرار االتحاد االوروبي بمقاطعة المستوطنات االسرائيلية المقامة
على االراضي المحتلة عام  06بما فيها القدس الشرقية ،مطلع العام القادم ،يتصدر اولويات القيادة

الفلسطينية( .القدس العربي)

 المتحدث باسم الحكومة ،مدير المركز اإلعالمي الحكومي د .ايهاب بسيسو :الحكومة ملتزمة بدفع
الرواتب .حتى اللحظة لم يصل أي شيء من الدول المانحة رغم وعوداتها ،هناك تحديات مالية
كبيرة تواجه الحكومة بسبب سياسات االحتالل وانخفاض الدعم الدولي نظ ار للتوجه لألمم المتحدة

مؤخ ار( .صوت فلسطين)

 مصدر فلسطيني في و ازرة المالية :السلطة والحكومة ستكونان عاجزتان عن دفع رواتب موظفيها
العسكريين والمدنيين عن شهر أكتوبر الجاري( .قدس نت)

 وزير الحكم المحلي سائد الكوني :الهيئات المحلية الملتزمة بواجباتها سيكون لها األولوية في
المشاريع .الو ازرة تبذل ما بوسعها لتعزيز ودعم صمود األهالي من خالل تفعيل مجموعة من البرامج
على غرار برنامج صندوق تطوير واقراض البلديات( .وفا ،معا)

 وزير الزراعة وليد عساف يؤكد أهمية الرقابة وحماية السوق الفلسطينية من التهريب( .الحياة)
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