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نـشـرة الـتـداول الـيـومـيـة

رام الله " -األيام" :أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي منتجات المعادن المش���كلة عدا الماكينات والمعدات
لإلحصاء ،ص���درت نتائجه ،أمس ،ارتفاع���ا ملحوظا في "األلمنيوم" ،ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط االعالم
الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي بنسبة  %14.47المسجلة ،وصناعة األثاث ،وصناعة المنتجات الغذائية،
خالل شهر آب ،على أساس شهري.
وصناعة المنسوجات ،وصناعة الكيماويات والمنتجات
فقد ارتفع الرقم القياس���ي لكميات اإلنتاج الصناعي الكيميائية ،وصناعة الورق ومنتجات الورق.
إلى  114.96خالل شهر آب  2021مقارنة بـ  100.43خالل
فيما س���جل الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي
شهر تموز ( 2021سنة األساس .)100 = 2019
انخفاضًا في نشاط صناعة منتجات التبغ فقط.
وضمن األنشطة االقتصادية الرئيسة ،سجلت أنشطة
كما سجلت أنش���طة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار
الصناعات التحويلية ارتفاعًا نسبته  %15.62خالل شهر وتكييف الهواء ارتفاعًا نس���بته  ،%11.27والتي تشكل
آب  2021مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها أهميتها النسبية  %7.38من إجمالي أنشطة الصناعة.
النسبية  %87.89من إجمالي أنشطة الصناعة.
وس���جلت أنش���طة إمدادات المياه والصرف الصحي
عل���ى صعيد األنش���طة الفرعي���ة ،والتي له���ا تأثير وإدارة النفاي���ات ومعالجته���ا ارتفاعًا نس���بته ،%1.81
نس���بي كبير على مجمل الرقم القياس���ي ،فقد سجلت والتي تش���كل أهميتها النس���بية  %1.84من إجمالي
معظم أنش���طة الصناع���ات التحويلي���ة ارتفاعًا خالل أنشطة الصناعة.
ش���هر آب  2021مقارن���ة بش���هر تم���وز  ،2021أهمه���ا وسجلت أنشطة التعدين واستغالل المحاجر ارتفاعًا
صناعة منتج���ات المعادن الالفلزية األخ���رى "الباطون ،طفيفًا نس���بته  %0.04والتي تشكل أهميتها النسبية
الحجر والرخام ،واإلس���فلت" ،وصناعة المالبس ،وصناعة  %2.89من إجمالي أنشطة الصناعة.

ليوم الثالثاء الموافق 2021/10/5

الخليل :مالباس يتفقد محطة
معالجـة يمولهـا البنك الدولي
الخليل " -األيام" :تفقد رئي���س البنك الدولي ديفيد وفي السياق ،أطلع غنيم رئيس البنك الدولي وممثلي
مالب���اس ،أمس ،مش���روع محطة معالجة مي���اه الصرف الدول المانح���ة على الوضع المائي في فلس���طين ،وما
الصحي المركزية في الخليل ،الممول من البنك ،يرافقه يواجهه المواطنون من ظروف صعبة نتيجة سياس���ات
رئيس سلطة المياه مازن غنيم وممثلون عن دول مانحة .االحتالل ،حيث يسيطر االحتالل على أكثر من  %85من
واستعرض غنيم آخر التطورات في المشروع ،المتوقع مصادر المياه الجوفية الفلس���طينية ،وسيطرة مطلقة
انج���ازه في منتصف الع���ام القادم ،وبح���ث معه ايضا على كامل مصادر المياه السطحية.
تعزيز التعاون المش���ترك بين س���لطة المي���اه والبنك
واس���تعرض رئي���س س���لطة المي���اه ايض���ا القيود
الدولي والتطورات في مشاريع المياه والصرف الصحي والتعقي���دات التي يضعه���ا االحتالل أم���ام الحكومة
الممولة من البنك وسير العمل فيها.
الفلسطينية ،ما يزيد من تدهور الوضع المائي وتأثيره
ورافق غنيم رئيس البنك الدولي في جولة ميدانية واطلع على حياة المواطنين الفلس���طينيين ،ووضع العراقيل
على أهدافه ومكوناته وتمويله واهميته االس���تراتيجية ،أم���ام تنفيذ البرامج والمش���اريع لتطوير خدمات المياه
ّ
البيئي���ة والمائي���ة ،كأحد اهم المش���اريع االس���تراتيجية
والصرف الصحي ،خصوصا ف���ي المناطق المصنفة "ج"
الداعمة ألهداف س���لطة المياه الفلس���طينية في تحسين والتي تزيد مس���احتها على  %60م���ن الضفة الغربية،
وتطوير قطاع الصرف الصحي في فلسطين بشكل عام.
وهدم اآلبار ومنع إقامتها في كثير من االحيان.
واعتبر غنيم المشروع "نموذجا مميزا للعمل المشترك
م���ن جانبه ،أكد مالب���اس أهمية المش���روع والضرورة
والتكامل م���ع مجموعة البنك الدولي وجميع الش���ركاء الملحة لتنفيذه ،لما يس���اهم به م���ن تحقيق الحماية
الداعمين في تطوير هذا القطاع الحيوي ،وبما ينعكس البيئي���ة والفائ���دة االقتصادي���ة م���ن خ�ل�ال الحد من
بش���كل كبير على تحس���ين الظروف المعيشية ألبناء االقتطاع���ات المالي���ة وتوفي���ر كميات مي���اه اضافية
شعبنا ودعم صمودهم على أرضهم".
لتوفيرها لدعم القطاع الزراعي.

نابلـس :وفـد مـن بنـك القـدس يـزور
"النجاح" ويلتقي فعاليات اقتصادية
نابل���س " -األيام" :زار وفد م���ن بنك القدس يضم
الرئيس التنفيذي للبنك صالح هدمي ورئيس إدارة
الخدمات المصرفية للش���ركات محمد شاور ورئيس
إدارة الخدم���ات المصرفية لألفراد س���امح عبد الله،
وعددا م���ن المدراء ،كال من جامع���ة النجاح والغرفة
التجارية وملتق���ى رجال األعمال في نابلس .والتقى
ً
الوفد ،كال على حدة ،رئيس الجامعة عبد الناصر زيد،
ورئيس الغرفة التجارية عمر هاشم وأعضاء الغرفة،
كما زار وفد البنك ملتق���ى رجال األعمال حيث كان
في اس���تقبالهم عبد الرؤوف ه���واش نائب رئيس
الملتقى بحض���ور أعضاء الملتقى وع���دد من رجال
األعمال.
وخالل ه���ذه الزيارات ،اطلع وف���د البنك على كافة
الصعوب���ات الت���ي يعاني منه���ا القط���اع التجاري
واالس���تثماري والعقاري والتعليمي ف���ي المدينة،
والعمل على تذليلها بالتعاون مع القطاع المصرفي.
وش���ملت لقاءات الوفد نقاش آلية اس���تفادة هذه
المؤسس���ات من الخدمات والمنتج���ات المصرفية
العديدة التي يقدمها بنك القدس.
وق���ال هدمي" ،إن ه���ذه الزيارات تأت���ي في إطار

اهتم���ام بنك الق���دس بتعزيز التع���اون بين البنك
ومؤسس���ات المجتمع المدني لبح���ث احتياجاتهم
وآليات س���بل التعاون ف���ي كافة المج���االت وذلك
لخدم���ة مصلح���ة المواطنين" ،مؤك���دًا اهتمام بنك
القدس وسعيه لعقد شراكات مع هذه المؤسسات.
وخ�ل�ال لقائه ملتق���ى رجال األعم���ال ،أكد هدمي
ض���رورة تعزيز ثقاف���ة الدفع اإللكترون���ي بديال عن
النق���د ،وحث التجار على قبول واس���تخدام بطاقات
الدف���ع اإللكتروني كأولوية أولى ،وذلك للمس���اهمة
في التخفيف من مصادر النقد وتراكمه لدى التجار
والبنوك على حد سواء.
وأض���اف :إن حل مش���كلة النقد تق���ع على عاتق
كافة األط���راف وعلى كل طرف تحمل مس���ؤولياته
للمس���اهمة الفعالة في تخفيف آث���ار األزمة إلى أن
يتم التغلب عليها بشكل نهائي.
وق���ال هدمي ،إن بنك الق���دس يحرص على تلبية
احتياجات عمالئه من خالل تطوير وتقديم منتجات
مصرفية منافس���ة تتواءم م���ع تطلعاتهم ،وتأكيدًا
على مكانته العالية باعتباره أحد أكبر البنوك العاملة
في البالد.

بنك اإلسكان يعلن الفائزين بجوائزه
الـشهـريـة عـلـى حـسـابـات الـتـوفـيـر
رام الل���ه  -أعلن بنك اإلس���كان في فلس���طين عن يقدمها البنك ألصحاب هذه الحسابات.
ويبلغ مجموع الجـوائز النقـدية التي يقدمها بنك
نتائج الس���حب على جوائزه على حس���ابات التوفير
لش���هر أيلول الماضي ،والتي تبلغ قيمتها  150ألف االسـكـان في فلس���طين لحس���ابات التوفير للعام
 2.9 2021ملي���ون ش���يكل ،علما ب���أن الحملة تقوم
شيكل موزعة بالتساوي على ثالثة فائزين.
حي���ث فاز بالجوائز كل من س���يف الدين عبد الله على تقديم  150الف ش���يكل شهريا موزعة على 3
عبد القادر أبو الهيجاء المدخر في فرع جنين ،وعزمي فائزين ،وتزيد قيمة الجائزة في شهر حزيران لتصل
محمد أمين عب���د الرحمن النتش���ة المدخر في فرع الى نصف مليون ش���يكل توزع على فائزين اثنين،
الخليل ،وعائشة عصام يوسف خصيب المدخرة في ث���م تتضاعف الجائزة في نهاي���ة العام الى مليون
شيكل لفائز واحد.
فرع الماصيون ،بوالية والدها.
وتأتي حمالت جوائز حسابات التوفير الشهرية
كما س���يقدم البنك خالل الحمل���ة جوائز إضافية
التي يطلقها بنك اإلس���كان حرصًا على التواصل بقيمة  100ألف ش���يكل لعش���رة فائزين في شهر
المستمر مع عمالئه والذين قاموا باختياره ليكون حزيران ،ومثلها لعش���رة فائزين آخرين في ش���هر
بنكهم األول والمفض���ل ووضعوا ثقتهم به نظرًا كانون األول.
للخدم���ات المصرفي���ة الش���املة والممي���زة التي
وخالل الحملة ،التي ستس���تمر على م���دار العام،
يقدمه���ا لهم .كم���ا تعبر ه���ذه الجوائز عن مدى سيقوم بنك اإلسكان باإلعالن عبر الوسائل اإلعالنية
تقدي���ر البن���ك لعمالئه المدخري���ن وذلك بالرغم المختلفة وموقعه اإللكترون���ي ومنصاته عبر مواقع
م���ن الظروف المالية والصحي���ة الصعبة والتباطؤ التواصل االجتماعي عن الفائزين بجوائزه المميزة.
االقتص���ادي عالميا ومحليا ،حيث يس���عى البنك
ويتي���ح بنك اإلس���كان للعمالء الحاليي���ن والجدد
دائما م���ن خالل ه���ذه الحم�ل�ات التحفيزية إلى الراغبين باالش���تراك في هذه الحملة ،فتح حسابات
تش���جيع العم�ل�اء الحاليين على االدخ���ار وزيادة التوفير في أي من فروع البنك المنتشرة في الضفة
ارصدة حسابات التوفير الخاصة بهم والمواطنين الغربية وقطاع غزة ،كما يتيح للعمالء ممن يمتلكون
م���ن غير العم�ل�اء ليقوموا بفتح حس���ابات توفير حسابات حالية لدى البنك بالتحويل من حساباتهم
جديدة ل���دى أي من فروع البن���ك ومنحهم فرصا األخرى لحس���اب التوفير الخاص به���م عبر تطبيق
كبيرة لربح واحدة أو أكثر من الجوائز العديدة التي إسكان موبايل  ISKAN Mobileأو إسكان اون الين.

مؤشر بورصة فلسطين يسجل ارتفاعًا بنسبة 28ر%0
رام الله – "األيام" :أغلق المؤشر الرئيس في بورصة
فلس���طين ،أمس ،على ارتفاع بنس���بة  ،%0.28في
جلس���ة تم خاللها تداول 355ر 433سهما ،بقيمة
513ر869ر 1دوالرا ،نفذت عبر  150عقدا.
وبلغ مؤش���ر القدس في نهاية الجلس���ة 581.81
نقط���ة ،مرتفع���ا  1.64نقط���ة عن إغالق الجلس���ة
السابقة.
وأوضحت البورصة ،أنه لدى مقارنة أسعار اإلغالق

للش���ركات المتداول���ة وعدده���ا  21م���ع إغالقاتها  ،%1.14والبنك اإلس�ل�امي العربي بنس���بة ،%1.13
الس���ابقة ،أظهرت  8ش���ركات ارتفاعا في أس���عار وشركة االتصاالت "بالتل" بنسبة .%0.97
أس���همها ،بينما أظهرت  5ش���ركات انخفاضا في
أما الشركات األكثر انخفاضا في أسعار أسهمها،
أسعار أسهمها.
فه���ي :البن���ك الوطني بنس���بة  ،%3.66وش���ركة
ولفتت إلى أن الش���ركات األكثر ارتفاعا في أسعار فلس���طين لالس���تثمار العق���اري "بريكو" بنس���بة
أس���همها ،هي :ش���ركة المش���رق للتأمين بنسبة  ،%3.03وش���ركة س���جائر القدس بنس���بة ،%1.41
 ،%1.64والش���ركة الفلس���طينية للكهرباء بنس���بة وشركة التأمين الوطنية بنسبة  ،%1.1وبنك القدس
 ،%1.58وش���ركة " Ooredooفلس���طين" بنس���بة بنسبة .%0.62

تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

غ��زة :العدوان األخير على غزة دمر  2134منش��أة اقتصادية
كتب حامد جاد:
فق���دت ما يقارب  %50من قدرتها التش���غيلية قبل العدوان وتوفي���ر االمن الغذائي موضحًا ان قيم���ة اإلنتاج الزراعي في
بفعل سياسة الحصار والقيود المشددة على حركة الصادرات العام الماضي بلغ  465مليون دوالر وشكل اإلنتاج النباتي منه
أوص���ى متحدثون في ورش���ة عمل ح���ول تداعيات تدمير والواردات من وإلى قطاع غزة.
 %55والحيواني  %42والثروة السمكية .%3
المنش���آت االقتصادية وتأخر إعمارها بضرورة البدء في إعادة
وسلط التقرير الضوء على تداعيات تعرض البنية التحتية
وأش���ار ال���ى ان  22الف مزارع يعملون ف���ي القطاع الزراعي
إعمار المنشآت االقتصادية المتضررة ،كخطوة إلنقاذ اقتصاد وش���بكات الكهرباء والمياه واالتصاالت ألضرار جسيمة خالل بش���كل مباشر و 55الفًا يعملون في الخدمات المساندة لهذا
قطاع غزة المتدهور ،وتفعيل جه���ود مختلف االطراف ذات فترة العدوان ،وهو ما ترك آثارًا س���لبية على عمل ما تبقى من القطاع.
العالقة باتجاه حث الدول والمؤسس���ات المانحة على االسراع المنشآت االقتصادية في قطاع غزة.
وبين ان قيمة الخسائر التي الحقها العدوان األخير بالقطاع
بتموي���ل المتطلب���ات الالزم���ة لتمكين تل���ك القطاعات من
واس���تعرض التقرير تأثير تشديد سياسة الحصار والخنق الزراعي بلغت  78مليون دوالر إضافة الى التهجير القس���ري
استعادة نشاطها.
االقتصادي للقطاع ،وفرض المزيد من القيود على الصادرات للمزارعين وتلف آالف الدونمات وعشرات آالف األشجار وآالف
ً
واستهلت الورشة ،التي نظمها ،امس ،المركز الفلسطيني والواردات بعد انتهاء العدوان مباش���رة على أداء المنش���آت الدونمات الزراعية ونحو عشرين دفيئة و 18بئر مياه.
لحقوق االنس���ان ،باس���تعراض تقرير اص���دره المركز حول االقتصادية التي لم يطاله���ا التدمير وما زالت تعمل بطاقة
وتحدث المدير التنفيذي لالتح���اد العام للصناعات خضر
الخسائر المترتبة على تدمير االحتالل للمنشآت االقتصادية إنتاجية منخفضة.
ش���نيورة حول اضرار الصناعة مبينًا ان  357مصنعًا تضررت
ُ
خالل العدوان االخير على قطاع غزة.
ون���وه التقرير إل���ى أن مئات المنش���آت االقتصادية دمرت خالل حرب  2008وان حجم االضرار بلغت في حينه  89مليون
واش���ار مدير وحدة الحقوق االقتصادي���ة في المركز فضل خ�ل�ال العدوان العام  2014ولم تتم إعادة إعمارها أو تعويض دوالر وق���دم منها االتحاد االوروبي  27مليون دوالر وفي العام
المزين���ي خالل اس���تعراضه التقرير المذكور ال���ى أن  2134مالكيها عن الخس���ائر التي لحقت بهم حت���ى اآلن ،حيث ال  2012تضرر  169منش���أة بحجم أض���رار بلغت  13مليون دوالر
منش���أة اقتصادية تعرضت خالل الع���دوان االخير للتدمير تزال ( )1033منش���أة اقتصادية مدمرة وتنتظر عملية إعادة والعام  2014تضررت  860منش���أة بإجمالي اضرار بلغت 280
منها ( )450منشأة ُدمرت بش���كل كلي ،و( )270منشأة دمرت إعمارها ،فيما تم تقديم مس���اعدات مالية لم تتجاوز الـ  %7مليون دوالر.
بشكل جزئي بليغ ،و( )1414منشأة تعرضت ألضرار جزئية.
من قيمة األضرار التي لحقت بباقي المنشآت االقتصادية.
واكد ان اجمالي التعويضات التي قدمت للقطاع الصناعي
ونوه المزيني الى أن المنش���آت المتضررة توزعت حس���ب
من جهته ،تط���رق مدير عام الصناعة ف���ي وزارة االقتصاد ل���م تتجاوز  %7في العام  2014وان  340منش���أة تضررت في
القطاع���ات االقتصادية ،وش���ملت ( )302منش���أة صناعية ،في غزة د .رائد الجزار ال���ى دور الوزارة وبرنامج األمم المتحدة الع���دوان األخير وهن���اك وعود من مؤسس���ات دولية بإعادة
( )1120منش���أة تجارية )712( ،منش���أة خدمي���ة وبلغت قيمة اإلنمائ���ي " "UNDPفي تدقي���ق البيان���ات المتعلقة بحجم انعاش اعمال المنشآت المتضرر.
الخس���ائر المباش���رة في القطاعات االقتصادية الثالثة نحو الخسائر خالل العدوان اإلس���رائيلي األخير وتقييم االضرار،
وبين ش���نيورة ان نح���و  5000عامل توقف���وا عن العمل في
 74.2مليون دوالر ،وذلك حس���ب البيان���ات الصادرة عن وزارة منوه���ًا الى ان نس���بة المتضررين المعترضي���ن على تقييم القطاع الصناعي خالل العدوان األخير.
االقتصاد في غزة.
االضرار بلغت قرابة .%16
الى ذلك ،اش���ار د .س�ل�امة أبو زعيتر عض���و االمانة العامة
ولفت التقرير إلى تأثر كاف���ة القطاعات االقتصادية خالل
وأوضح ان قيمة االضرار التي ألحقها العدوان األخير بثالثة التحاد العمال الفلس���طيني الى ان  80الف عامل توقفوا عن
فترة العدوان ،حيث توقفت عجلة االقتصاد بشكل كامل ،جراء قطاع���ات اقتصادية بلغ���ت نحو  30ملي���ون دوالر من بينها العمل جراء العدوان األخير وأن نس���بة البطالة تجاوزت %67
عدم القدرة على الوصول إلى المنشآت االقتصادية المختلفة ،منشآت صناعية بلغت  %14وتجارية  %52وخدمية  %34وان وسط شريحة الشباب
ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بما يقارب  75.8االضرار الكلية طالت  460منشأة.
وش���دد ابو زعيتر على ضرورة ان يك���ون العمال جزءًا من أي
مليون دوالر عن العام الماضي أي بنس���بة  %3وأدى ذلك إلى
بدوره ،أكد مدير عام التخطيط والدراسات في وزارة الزراعة مش���اريع وبرامج تتعلق بتعويض المتضرري���ن من الحروب
تدهور خطي���ر فاقم من أوضاع المنش���آت االقتصادية التي وائل ثابت ما يش���كله القطاع الزراعي م���ن أهمية في تعزيز اإلسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة.

"اإلحصـاء" يـطلـق مـوقعًا
إلكترونيًا للتعداد الزراعي
رام الله « -األيام» :اطلق الجهاز المركزي لإلحصاء ،أمس ،موقعا
إلكترونيا خاصا بالتعداد الزراعي  ،2021عبر موقعه الرسمي.
وقال «اإلحصاء» ،ان اطالق الموقع يأتي ضمن جهوده االعالمية
المس���اندة للتعداد ،الذي انطلق ميدانيًا «العد الفعلي» ،السبت
الماضي ،بالتنسيق والشراكة الكاملة مع وزارة الزراعة.
وقال «االحصاء» ،إنه يس���عى إليصال رس���الة التعداد الزراعي
 2021إلى اكب���ر عدد ممكن من المواطني���ن ،من خالل اطالعهم
عل���ى كافة الموضوعات واالمور المتعلق���ة بالتعداد ،اضافة إلى
وسائل التواصل االجتماعي المختلفة ووسائل االعالم الرسمية
والخاصة.
ويتضمن الموقع العديد من الزوايا المتعلقة بالتعداد الزراعي
والمواد االعالمية الخاصة به س���واء كانت مطبوعة او مسموعة او
مرئية.

مـحافـظ سـلطـة الـنقـد يـطلـع الـمبعـوث
األميركي على تطورات الجهاز المصرفي
رام الله " -األيام" :أطلع محافظ سلطة النقد فراس ملحم ،أمس،
هادي عم���رو ،نائب مس���اعد وزير الخارجية األميركي للش���ؤون
الفلسطينية اإلس���رائيلية ،على مس���تجدات الجهاز المصرفي
الفلسطيني ،وجهود سلطة النقد للحفاظ على استقراره.
ج���اء ذلك خالل لقاء ملح���م ،في رام الله المس���ؤول األميركي
والوفد المرافق ،بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة.
واس���تعرض ملحم ،خالل اللقاء ،آخر تطورات القطاع المصرفي
الفلسطيني ،والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد للحفاظ على
متانته واستقراره ،والخطط التطويرية التي يجري العمل عليها.
وتط���رق المحافظ إل���ى أهم اإلجراءات التي قامت بها س���لطة
النق���د للتخفي���ف من تداعي���ات أزم���ة "كورونا" عل���ى الفئات

المتضررة ،وجهود سلطة النقد بشأن تشجيع النمو االقتصادي
م���ن خ�ل�ال سياس���اتها المالية ،ودوره���ا في توفي���ر التمويل
للمش���اريع الصغي���رة ومتناهية الصغر والمتوس���طة من خالل
صندوق استدامة.
وأك���د المحاف���ظ اهتمام س���لطة النقد في تطوي���ر العالقات
المصرفي���ة الفلس���طينية مع مختل���ف الجه���ات الدولية ذات
العالق���ة ،لما فيه مصلحة االقتص���اد الوطني والجهاز المصرفي
الفلسطيني.
من جانبه ،أشاد عمرو بالقطاع المصرفي الفلسطيني ومتانته،
باعتباره العمود الفقري لالقتصاد الفلسطيني ،ودوره المهم في
دعم وتنمية المشاريع االقتصادية وتطويرها.

