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وكيل وزارة االقتصاد الوطني يجرى زيارة لعدد من المطاحن :أجرى وكيل و ازرة االقتصاد الوطني
د.رشدي وادي جولة لعدد من المطاحن العاملة في المنطقة الوسطى ،وتم خالل الزيارة االطالع على
أوضاع هذه المطاحن ،ومراحل اإلنتاج التي تشمل الطحين والسميد والنخالة ،وتمت الزيارة بالتنسيق
من اتحاد الصناعات الغذائية ،وتخلل الزيارة االطالع على مختبرات الفحص في المطاحنّ واختبارات
الجودة التي تجرى على المنتجات لالطمئنان على جودة الدقيق الذي يباع للمخابز والمواطنين ،وعبر
وكيل الو ازرة عن اعت اززه وفخره بالمطاحن رغم ما يمر به قطاع غزة من حصار ،وبين أن حماية
المنشأت الصناعية المحلية هي من أولويات واهتمامات الو ازرة ،من اجل النهوض بالصناعات
الفلسطينية ،وبقطاع المطاحن لما له من دور هام في النمو االقتصادي وتحقيق االمن الغذائي
للمواطنين ،وكذلك تشغيل المزيد من االيدي العاملة والحد من نسبة البطالة "اندكس"
المالية تصرف رواتب "طموح  :"2أعلنت و ازرة المالية في غزة ،عن صرف رواتب برنامج التشغيل
المؤقت لتنمية قدرات الخريجين طموح( )2عن شهر  ،2702/70وأوضحت المالية أن الصرف،
سيكون اليوم في كافة فروع بنك البريد".فلسطين اون الين"
حسين الشيخ :وزير المالية االسرائيلية اعترف بوجود فساد وسرقة من أموال السلطة :كشف وزير
الشؤون المدنية حسين الشيخ أن وزير المالية اإلسرائيلي اعترف في اجتماع رسمي بوجود فساد وسرقة
من أموال السلطة في موضوع التحويالت الطبية إلى إسرائيل ،وأكد أن تعطيل عمل اللجان الفنية منذ
عام  2777كان هو الطريق للقرصنة والسرقة غير المشروعة من جانب الحكومة اإلسرائيلية ألموال
الشعب الفلسطيني ،ومحصلة ما تم قرصنته ماليين الدوالرات؛ ؛ ولفت إلى أن االحتالل وبعد ضغوط
مورست عليه ،وافق قبل شهرين على توريد البترول للسوق الفلسطيني من دون ضريبة (البلو)،
وبالتالي سنقوم نحن بجبايتها ،موضحاً أن إسرائيل كانت تجبي نحو  247مليون شيقل شهريا من
ضريبة "البلو" المستحقة للسلطة الفلسطينية بحجة منع التهريب ،وتقوم بتحويلها بعد  07يوماً بعد أن
تخصم منها " %3اندكس"

قرر البنك المركزي في إسرائيل إبقاء نسبة الفائدة المصرفية على حالها أي  :% 4فقد خفض البنك
المركزي سقف التوقعات بالنسبة لحجم النمو االقتصادي العام القادم ،ليبلغ  ،% 3وقالت كبيرة
االقتصاديين في و ازرة المالية إنه يترتب اتخاذ عدة خطوات عملية من اجل سد العجز الكبير في
ميزانية إسرائيل ،الذي من المتوقع ان يصل حجمه الى  %3.3خالل العام المقبل .وذكرت أنه "ال
مناص من زيادة حجم الضرائب بهدف مواجهة هذا العجز اآلخذ باالتساع" ،موصية بفحص امكانية
إلغاء المزايا الضريبية المتعلقة بصناديق التوفير طويلة االمد ،وكذلك إلغاء االعفاءات من دفع
الضريبة المضافة على السلع الشخصية المستوردة التي تقل قيمتها عن خمسة وسبعين دوال ار.
الرئيس :إتفاق فلسطيني إسرائيلي ُيقضي بتسلم أموال المقاصة :قال الرئيس محمود عباس ،أن السلطة

الوطنية ،وافقت على تسلم جزًء من أموال المقاصة بعد إتفاق مع الحكومة اإلسرائيلية على فتح إتفاقية
باريس واإلتفاقيات التي في نتيجتها أموال وفقاً للجنة فنية تناقش القضايا المالية العالقة بين الطرفين،
سواء اتفاق باريس أو غيره من االتفاقيات المالية ،وأشار أن اللجان الفنية ستبحث كل أمر مالي بيننا
وبينهم من البداية وليس من اآلن ،وإنما بإثر رجعي؛ ويذكر أنه قبل أيام قليلة ،تسلمت السلطة ،دفعة
من أموال المقاصة بقيمة  0.0مليار شيكل ( 426.0مليون دوالر) ،من أصل حوالي  0مليارات
رفضت تسلمها بسبب خصم اسرائيل قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة لعائالت الشهداء
والجرحى".االقتصادي"
هبوط أسعار النفط خوفا من تباطؤ االقتصاد العالمي :هبطت أسعار النفط ،مواصلة الخسائر الكبيرة

التي لحقت منذ أسبوع ،مع تخوف التجار من أن يؤثر التباطؤ االقتصادي العالمي على نمو الطلب
على النفط في المستقبل ،وتراجعت أسعار التعاقدات اآلجلة لخام مزيج برنت  24سنتا إلى 03.03
دوالر للبرميل في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط األمريكي  02سنتا إلى  02.62دوالر
للبرميل".الحدث االقتصادي"

