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التلخيص اإلعالمي الخبار االقتصاد الوطني 2014/7/17
 2014في الو ازرة شيد

 و ازرة االقتصاد الوطني  :عدد الشركات الجديدة المسجمة لشير حزيران
ارتفاعا ً بنسبة  %35.6مقارنة بالشير السابق و ارتفاعا ً بنسبة  %6.3بالمقارنة مع الشير المناظر
من العام  .2013بينما سجل رأس المال (المصرح بو عند التسجيل) ليذه الشركات ارتفاعا ً بنسبة
انخفاضا بنسبة
 %50.3مقارنة مع الشير السابق ،و
ً
الماضي(.وكاالت)



 %44.5بالمقارنة مع نفس الفترة من العام

و ازرة االقتصاد الوطني :مجموع خدمات نظام الالمركزية بمغ

 3213خدمة صناعية وتجارية،

وشركات ،وممكية فكرية ،وسجل تجاري ،خالل شير حزيران المنصرم ،شكمت مديرية رام اهلل النسبة
األعمى حيث تم تقديم  1715خدمة يمييا مديرية نابمس  388خدمة(وكاالت)

 مشاركون في لقاء نظمتو جمعية حماية المستيمك الفمسطيني في محافظة رام اهلل والبيرة يدعون إلى
إطالق حممة "اخضر احمر" بالتعاون مع عدد من المتاجر الكبرى لوضع اشارة اخضر عمى

المنتجات الفمسطينية واحمر عمى المنتجات اإلسرائيمية ليصبح ابتياع المنتجات اإلسرائيمية عالمة

"عيب"(.الحياة الجديدة)

 ماهر تيسير الطباع خبير ومحلل اقتصادي  :إن الحرب الثالثة التي تشنيا إسرائيل عمى قطاع غزة سوف
تعمق من األزمة االقتصادية و المالية لمقطاع و سوف تساىم في زيادة معدالت البطالة المرتفعة

في قطاع غزة والتي بمغت في الربع االول من عام

 2014حسب تقديرات مركز اإلحصاء

الفمسطيني  %41بأكثر من  180الف عاطل عن العمل ومن المتوقع أن تتجاوز  %44في الربع
الثاني من عام  2014ىذا باإلضافة الرتفاع معدالت الفقر والتى بمغت

 %38و انتشار الفقر

المدقع وظاىرة عمالة االطفال بشكل كبير  ,ىذا باإلضافة ألزمة الرواتب االخيرة الخاصة بموظفي
غزة حيث لم يتقاضى أكثر من  40الف موظف رواتبيم عمى مدار ثالث شيور.

 في محاولة لتخفيف الحصار الذي تفرضو سمطات االحتالل اإلسرائيمي عمى قطاع غزة منذ نحو
سبع سنوات ،دولة قطر تقترح إنشاء ميناء تجاري في القطاع تحت إشراف دولي ،لحين إقامة دولة

فمسطينية مستقمة(.صحيفة فمسطين)

 تقارير إسرائيمية :تكمفة جيش االحتالل في عدوانو المستمر عمى قطاع غزة تتجاوز حتى اآلن حاجز
المميار شيكل (نحو  294مميون دوالر) ،مشيرة إلى خسائر أخرى مباشرة وغير مباشرة بماليين

الدوالرات(الجزيرة)
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 وقف اطالق النار لمدة خمس ساعات واستشياد أربعة أطفال جراء قذيفة اسرائيمية تتصدر عناوين
الصحف االسرائيمية الصادرة اليوم الخميس.

 الصحف الفمسطينية الثالثة الصادرة اليوم الخميس ,أبرزت المجزرة التي راح ضحيتيا أربعة أطفال
يمعبون عمى شاطئ غزة ،واستمرار العدوان اإلسرائيمي عمى القطاع.

 مصادر رسمية في الحكومة الفمسطينية :إن البنوك العاممة في قطاع غزة ،ستفتح ،اليوم ،أبوابيا أمام
المواطنين ،لصرف رواتب الموظفين العموميين التابعين لمحكومة الفمسطينية(العربي الجديد)

 المجمس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يطمق حممتو االنسانية التضامنية لجمع التبرعات من
أجل إغاثة اىمنا في قطاع غزة ،والذين تدىورت اوضاعيم المعيشية منذ تصاعد األحداث بسبب

النقص الفادح في المواد الغذائية والدوائية)pnn(.
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