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الدوالر يتراجع أمام الشيكل في تعامالت اليوم الثالثاء :تراجع سعر صرف الدوالر األمريكي أمام الشيكل
في بداية تعامالت اليوم الثالثاء ،وبلغ سعر صرف الدوالر األمريكي في بداية تعامالت اليوم ،نحو  25.3شيكل ،متراجعاً
بنحو اغورتين عن األسعار المسجلة خالل األيام الثالث الماضية ،كان الدوالر بلغ خالل األسابيع الثالثة الماضية ،أدنى
مستوياته منذ  81شه اًر أمام الشيكل ،مع تحسن مؤشرات االقتصاد اإلسرائيلي ،وتراجع اليورو ،وبنسبة أقل الدوالر
األمريكي".االقتصادي"
االقتصاد بغزة تنفي مزاعم فساد بآلية تسجيل الشركات :نفت و ازرة االقتصاد بغزة مزاعم من وصفتهم
"بعض المغرضين" حول آلية تسجيل الشركات بالو ازرة ،وأكدت الو ازرة في بيان لها أن المعلومات المغلوطة التي تم نشرها
حول (اإلدارة العامة للشركات) وبعض موظفيها هي مزاعم كاذبة وافتراءات مأجورة ومشبوهة وال أساس لها من الصحة
والواقع وهي مجرد ادعاءات موجهة ،وشددت على أن الهدف من تلك االدعاءات النيل من سمعة الو ازرة وموظفيها
أيضا من التجار ورجال األعمال والمحامين ،وقالت الو ازرة "إن اإلدارة العامة
والخدمات التي تقدمها للمواطنين والنيل ً
للشركات بدوائرها (تسجيل الشركات والسجل التجاري) تختص بتسجيل الملفات التجارية والشركات لجميع التجار ورجال
األعمال وليست لها عالقة بموضوع تصاريح العمل للداخل الفلسطيني ،حيث أن ذلك من اختصاص الشؤون المدنية وأن
كافة المعامالت التي تُقدم تخص التجار فقط"وكالة صفا االخبارية"
الرئيس يلزم الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها موضع خالف :أصدر رئيس دولة فلسطين ق ار اًر
بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة (السابقة) ،بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة
الرئيس ،الخاصة برواتبهم ومكافآتهم ،على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة "االقتصادي"

"حماية المستهلك" تدعو للرقابة على أسعار الحقائب والقرطاسية :دعا ائتالف جمعيات حماية
المستهلك الفلسطيني المستهلك إلى ضرورة ممارسة حقوقه االساسية في السوق اثناء شرائه للحقائب والقرطاسية والمالبس
المدرسية ،ودعا بيان لالئتالف إلى التأكد من قيام المتاجر بإشهار السعر على الحقائب والقرطاسية الورقية وغير الورقية
ونسبة الحسم استنادا لقانون حماية المستهلك رقم  38لعام  300.الذي ينص على اشهار االسعار وايقاع االجراء القانوني
بحق المخالفين".صفا"
 2مليار شيقل قيمة الديون المستحقة على المواطنين لصالح شركة الكهربا :قضت المحكمة
العليا اإلسرائيلية في وقت سابق ،ق ار ًار يمكن شركة الكهرباء اإلسرائيلية ،بقطع الكهرباء عن المناطق الفلسطينية التي ال
يسدد فيها المستفيدون من الشركة ديونهم ،عن الديون المستحقة كما قررت محكمة القدس القطرية ،بدفع شركة كهرباء
القدس مبلغ  810مليون شيقالً بقيمة  .28مليون عليها منذ عام ، 3082في حين أعلنت الشركة اإلسرائيلية خالل
المرافعات ،أن هناك ديو ًن شيكل لها مقابل خدمات الكهرباء وغيرها خالل عام  3082ووفقا لموقع "كلكليسست" العبري،
فإن ديون المستهلكين الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية بلغت ملياري شيكل ،وهو ما يمثل حوالي  ٪ 23من
إيرادات الشركة في الربع الثاني من عام " 3082بوابة اقتصاد فلسطين"
تخوفات إسرائيلية من ركود اقتصادي :تسود تخوفات في إسرائيل من ركود اقتصادي قادم ،بعدما أظهرت
معطيات نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية االسرائيلية هبوط النمو االقتصادي اإلسرائيلي من  %.في الربع األول إلى %8
في الربع الثاني من العام الجاري 5وحاول الخبراء االقتصاديون في و ازرة المالية اإلسرائيلية تفسير هذا الهبوط بأنه ناجم
عن شراء السيارات الجديدة بكميات كبيرة في الربع األول ،وتراجعه بشكل كبير في الربع الثاني.

