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"االقتصاد" بغزة توضح سبب الرسوم على استيراد الصلصة :أوضحت و ازرة االقتصاد
الوطني في قطاع غزة أسباب الرسوم التي تم فرضها على استيراد منتج "الصلصة" بقيمة  0111شيقل على
كل طن وذلك ابتداًء من تاريخ  ، 24/6/2019وبينت الو ازرة أن "تلك الرسوم موسمية فقط وهدفها حماية
المنتج المحلي وإعطائه حصة في السوق إضافة إلى توفير فرص عمل ألهالي القطاع ،وأوضحت أن "القرار
له إيجابيات كثيرة داخل غزة ،حيثُ يسهم في تدوير رأس المال داخل البلد ويشجع اإلنتاج المحلي ،وهو
مبني على ثالث شروط وهي :وفرة الخامة األساسية وهي البندورة ،والجودة والسعر ،وشددت على أن و ازرة
االقتصاد مستعدة لدعم أي منتج محلي تتوفر فيه تلك الشروط الثالثة داخل قطاع غزة ،مبينة أن القرار ُيعمل
به عبر اإلدارات العامة المعنية داخل الو ازرة منذ إق ارره "اندكس"
18.8مليون دوالر أرباح باديكو القابضة للنصف األول للعام الحالي:حققت باديكو القابضة
نمواً نوعياً في أرباحها خالل النصف األول من العام الحالي  ،2102حيث بلغ صافي الربح العائد لمساهمي
الشركة  0888مليون دوالر بنسبة نمو بلغت  %56مقارنة مع النصف األول من العام  2108بواقع 0081
مليون دوالر ،وقد تنوعت مصادر هذه األرباح نتيجة التحسن في أداء عدد من الشركات التابعة لباديكو
القابضة ،السيما في القطاع السياحي والزراعي ،حيث نما مجمل الدخل لباديكو السياحية بنسبة  ،%66فيما
نجحت هذه الشركة في تخفيض خسارتها التشغيلية بنسبة " %52وكالة معاً االخبارية"
المقاولون :النزال متمسكون بقرار المقاطعة :ال تزال الهيئة العامة التحاد المقاولين في قطاع
غزة  ،تواصل تمسكها بقرار استمرار شركات المقاوالت بالمقاطعة الشاملة لشراء وتسليم العطاءات في كافة
المشاريع الدولية والمحلية ،مطالبين االستجابة إلى مطالب المقاولين ،وشددت الهيئة في بيان لها ،على

األضرار التي لحقت بشركات المقاوالت اثر انهيار اسعار العمالت مقابل الشيكل بخالف القانون الذي ينص
على مراعاة فارق األسعار للحفاظ على مصالح األطراف كافة ،وجدد اتحاد المقاولين رفضه التعاطي مع
القرار المتعلق باشتراط ختم الفواتير لدى و ازرة المالية في رام ا األمر الذي يؤدي بحسب االتحاد الى ترسيخ
ازدواجية الضرائب على كاهل المقاولين وشركائهم في القطاع الخاص "اندكس"
إسرائيل وكوريا الجنوبية تتوصالن إلى اتفاقية للتجارة الحرة :توصلت إسرائيل وكوريا
الجنوبية إلى اتفاقية للتجارة الحرة بعد ثالث سنوات من المفاوضات وسط آمال بالبناء على قفزة بلغت أكثر
من  06بالمئة في التجارة الثنائية العام الماضي إلى  286مليار دوالر،وأشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي
باالتفاقية ،وهي األولى إلسرائيل مع دولة آسيوية ،وأثنى على كوريا الجنوبية قائال إنها ”اقتصاد عالمي رائد
متقدم ومفعم بالحيوية"“.بوابة اقتصاد فلسطين"
انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة في شهر حزيران :أعلن الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني ،عن انخفاض في الصادرات والواردات السلعية المرصودة بنسبة % 01و % 7على
التوالي خالل شهر حزيران  ،2019حيث انخفضت الصادرات خالل شهر حزيران من عام  2102بنسبة
% 01مقارنة مع الشهر السابق ،وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خالل شهر حزيران  2102بنسبة 02
%مقارنة مع الشهر السابق ،وانخفضت الواردات السلعية بنسبة % 7مقارنة مع الشهر السابق ،بينما ارتفعت
بنسبة % 2مقارنة مع شهر حزيران من عام ، 2108حيث بلغت قيمتها  1161مليون دوالر أمريكي "اندكس"
مطاحن القمح الذهبي تتحول للربحية بالنصف األول بفضل ربح فرق العملة :تحولت
شركة مطاحن القمح الذهبي إلى الربحية في النصف األول  ،2102مدعومة بأرباح قادمة من فروقات
العملة ،وتبيع شركة مطاحن القمح الذهبي منتجاتها بالشيكل اإلسرائيلي ،بينما تسجل نتائجها المالية بالدينار
األردني ،أدى إلى وجود أرباح فرق عملة مع تراجع الدينار ،وحققت مطاحن القمح الذهب ،أرباحا بقيمة 616
ألف دوالر أمريكي ،مقارنة مع خسائر فروقات عملة بقيمة  88166ألف دوالر على أساس سنوي "االقتصادي"

