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االحصاء الفلسطيني :انخفاض أسعار المنتج خالل تشرين ثاني :9112/11،سجل الرقم
القياسي العام ألسعار المنتج انخفاضاً مقداره  %28.0خالل شهر تشرين ثاني  0202مقارنة مع شهر

تشرين أول  ،0202حيث بلغ الرقم القياسي العام  2.8.9خالل شهر تشرين ثاني  0202مقارنة ب 2289.
خالل شهر تشرين أول ، 0202وسجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من اإلنتاج

المحلي انخفاضاً مقداره  ،%28.0حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 2.820
خالل شهر تشرين ثاني  0202مقارنة ب  22899خالل شهر تشرين أول  ، 0202وسجل الرقم القياسي
ألسعار المنتج للسلع المصدرة من اإلنتاج المحلي انخفاضاً مقداره  ،%2890حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار

المنتج للسلع المصدرة من اإلنتاج المحلي  2.802خالل شهر تشرين ثاني  0202مقارنة بـ  2.820خالل
شهر تشرين أول 80202

"إسرائيل" تعلن بدء تصدير الغاز إلى األردن :أعلن وزير الطاقة في حكومة االحتالل اإلسرائيلي أن
الغاز اإلسرائيلي بدأ يتدفق على األردن بعد أن تم بدء تشغيل حقل ليفياثان في البحر المتوسط ،وقال :إن

إسرائيل مع بدء تصديرها الغاز لألردن اليوم تتحول ألول مرة في تاريخها لدولة مصدرة للطاقة ،وأضاف أنه

بعد نحو أسبوع إلى  02أيام ،سيتم ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر ؛ حيث تنص اتفاقية الغاز الموقعة

بين االردن واسرائيل في سبتمبر  ،0209على تزويد األردن بنحو  09مليار متر مكعب من الغاز من حقل

ليفياثان على مدار  09عاما اعتبا ار من يناير  ،0202ولصالح شركة الكهرباء الوطنية األردنية".وكالة صفا"
سلطة النقد تسمح لألم بفتح حسابات بنكية ألبنائها القصر :أصدرت سلطة النقد تعليماتها
المتعلقة بتنظيم إجراءات فتح األم حسابات ألبنائها القصر ،وقال محافظ سلطة النقد إن إصدار التعليمات
جاء بعد عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع مدراء العمليات والمستشارين القانونيين للمصارف ،حيث

أصبح بإمكان األم فتح حساب بشكل مباشر البنها القاصر باسمه الشخصي وبإدارة األم "وكالة صفا االخبارية"

دعوى اسرائيلية غير مسبوقة ضد البنك العربي بتهمة دعم وتمويل “اإلرهاب
الفلسطيني” :كتبت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية دعوى قضائية ثانية غير مسبوقة بقيمة  02مليار
شيكل ضد البنك العربي ) ، (Arab Bank Plcوالموجودة إدارته في األردن ،بتهمة دعم وتمويل

"اإلرهاب" الذي تضرر منه آالف الضحايا ،الدعوى قدمت من قبل  0010مشتكي تضرروا هم ومن عائالت

أشخاص قتلوا بفعل ما سمته الصحيفة "عمليات إرهابية".بوابة اقتصاد فلسطين"

تراجع الدوالر متجها صوب تحقيق أصغر مكسب في  6سنوات :تراجع الدوالر قرب أدنى

مستوى في ثالثة أسابيع مقابل الين في تداوالت ضعيفة بنهاية العام في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون

على شراء األصول المرتفعة المخاطر ،مدفوعين بتجدد التفاؤل إزاء النمو العالمي ،وانخفض مؤشر الدوالر،
الذي يتتبع أداء العملة األمريكية مقابل سلة من العمالت المنافسة"8بوابة اقتصاد فلسطين"

اقتطاع أموال إضافية من المقاصة يعيد الحكومة إلى مربع جديد لألزمة :قال رئيس

الوزراء إن ذهاب إسرائيل بتنفيذ خصومات جديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية تصل إلى  092مليون

شيقل ،تحت حجة الدفع ألسر األسرى والشهداء ،سيترتب عليه رد فعل مناسب منا جميعا ،وأضاف من
الواضح أن إسرائيل ال تريد لنا أن ننهض ،ولكن رغم تجدد األزمة ستبقى الحكومة في ذات الفعالية ،والنشاط،

والكفاءة في إدارة المال العام؛ وأوضح أن المبالغ المتقطعة ستصل في هذه الحالة إلى  992مليون شيقل،
"ما يعيدنا إلى مربع جديد لألزمة التي حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام"بوابة اقتصاد فلسطين"

