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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 3112/11/1
بالتعاون مع مركز االعالم الحكومي

 و ازرة االقتصاد الوطني :فلسطين جاهزة فنياً لالنضمام لمنظمة الترقيم الدولية للحصول على باركود
خاص بها( .وكاالت)

 وزير االقتصاد الوطني يترأس االجتماع االول للجنة التوجيهية لمشروع تطوير وتعزيز قدرات الو ازرة
الممول من االتحاد األوروبي الهادف الى تحسين العمليات واإلدارة واليات المتابعة ،وتطوير إدارة

الموارد البشرية والمهارات في الو ازرة(.وكاالت)

 و ازرة االقتصاد الوطني :فلسطين تبذل جهودا كبيرة لمواءمة وتطبيق متطلبات الشفافية وفق اتفاقيات
منظمة التجارة العالمية(.وكاالت)

 و ازرة االقتصاد الوطني و بالتعاون مع "وكالة التنمية االلمانية" " "GIZتنهي الترتيبات الالزمة لتنظيم
"مؤتمر تمكين ودمج المرأة في االقتصاد الفلسطيني"(معا)

 د .الحمد اهلل خالل افتتاح مؤتمر الرقابة المالية :الحكم الرشيد يأتي برفع وتعزيز ثقة المجتمع بعمل
المؤسسات الفلسطينية سواء الحكومية منها أو الخاصة .تلبية احتياجات المواطن وتوفير مقومات

صموده مكون أساسي لبناء مؤسسات الدولة( .شبكة فلسطين ،سما ،راية)

 معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني -ماس يختتم بالتعاون مع مركز بحوث التنمية

الدولية الكندي –  IDRCجلسة الحلقة الدراسية حول "عناقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
النظرية ،والتطبيق ،والتجارب الدولية واآلفاق الفلسطينية"(.معا)

 رامي الحمد اهلل :مؤتمر الرقابة المالية واإلدارية لهذا العام تحت عنوان 'تعزيز الحكم الرشيد' يأتي

تأكيداً على أهمية المسؤولية الجماعية في ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة القانونية وضمان

جودة األداء الحكومي لتعزيز ثقة المواطن(.وفا)

 رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة و ازرية القتراح الئحة تنفيذية لعالوتي المخاطرة وطبيعة العمل
استنادا لالتفاقية الموقعة بين الحكومة ونقابتي المهندسين والمهندسين الزراعيين وذلك لغايات إقرارها

في اجتماع الحكومة المقبل(.وفا)

 الهيئة العامة للبترول عن تخفيض أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر تشرين أول في
كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبا ار من اليوم الثالثاء(وفا)
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 مصادر في و ازرة المالية :الحكومة ستقوم بصرف رواتب الموظفين المدنين والعسكرين في موعدها
ودون اي تأخير(.امد)

 البيت االبيض يأمر الوكاالت الحكومية باإلغالق بسبب عدم اقرار الموازنة العامة في ظل استحالة
إدارة الرئيس باراك اوباما والكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون تجاوز خالفاتهم  .وسيخرج اكثر
من  088الف موظف امريكي يعتبرون غير حيويين في عطلة اجبارية غير مدفوعة األجر بحيث
يتم تخفيض عدد العاملين في الوكاالت الحكومية إلى الحد األدنى الحيوي ،األمر الذي وصفه

الرئيس أوباما في كلمته األسبوعية يوم السبت الماضي بأنه إيذاء للذات(.صوت اسرائيل)

 جمعية حماية المستهلك في محافظة رام اهلل والبيرة تطالب الحكومة بانفاذ مادة العقوبات في قانون

حماية المستهلك بحق المتغولين في االسعار وتدعو و ازرتي الزراعة واالقتصاد الى تقيم اجراءات

تقيم شامل لعملية تصدير البيض الذي يشهد ارتفاعاً ( االيام)

 الجهاز المركزي لإلحصاء :الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين سجل خالل الربع الثاني من العام
 3802ارتفاعاً نسبته  %0.3بالمقارنة مع الربع الثاني من العام  ،3803بواقع  %8.2في الضفة

الغربية و %2.3في قطاع غزة ،وسجل ارتفاعاً نسبته  %9.7مقارنة مع الربع األول من العام
 3802باألسعار الثابتة ،علماً أن سنة األساس (.3882االيام)
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