
 

 

 

 النشرة الصباحية

 
 

 
 بفلسطين االقتصاد إنعاش تستهدف ثورة" األخضر االقتصاد" •

 ورشا   تنفيذه خالل من األخضر، داالقتصا ألعمال ممكنة بيئة خلق مشروع" تريد بال" الفلسطيني التجارة مركز يقود

 .المزيد............................................................................فلسطين في االقتصاد من النوع هذا حول توعوية

 

 اإللكترونية المقاصة نظام بخصوص جديدة تعليمات عن يعلن النقد سلطة محافظ •

 القطاعات ممثلي من عدد مع إجراؤها تم التي المشاورات على وبناء إنه الشوا عزام السيد النقد سلطة محافظ قال

 األعمال رجال مع عقدت التي واللقاءات التجارية للغرف وزياراتها النقد سلطة جوالت خالل وذلك والمالي، التجارية

 رجال من العديد لطلب وتلبية ،2019القادم العام بداية إطالقه المزمع الجديد اإللكترونية المقاصة بنظام للتعريف والتجار

 طبيعة مع للتعامل اآلجلة بالشيكات المتعاملين جمهور وتهيئة تمهيد بضرورة التجارية القطاعات وممثلي األعمال

 اإليفاء على قدرتهم على التأثير إلى تؤدي قد إجراءات إلى تعريضهم ولعدم اإللكترونية، المقاصة في اإلجراءات

 عمل يومي الجديد اإللكترونية المقاصة نظام خالل من الشيكات تحصيل فترة تكون أن تقرر فإنه المالية، بالتزاماتهم

 العام خالل النظام إطالق بداية من أشهر لستة ستمتد والتي التمهيدية الفترة خالل

 .المزيد..............................................................................٢٠١٩

 االردن: ارتفاع ودائع البنوك المرخصة إلى 33.83 مليار دوالر منها 25.7 مليار بالدينار •

 مقداره ما الماضي ايلول شهر نهاية في بلغ المرخصة البنوك لدى الودائع اجمالي رصيد ان االردني المركزي البنك قال

 151.8 بلغ انخفاض مقابل وذلك الماضي العام نهاية في المسجل مستواه عن% 1.9 بمقدار مرتفعا دينار مليار 33.83

 .المزيد................................................................الماضي العام من المماثلة الفترة خالل دينار مليون

 

 إلنشاء" للعقارات دبي" من درهم مليون 222 بقيمة بعقد تفوز" أرابتك"لـ تابعة شركةدبي : •

 "أمارانتا" مشروع في فيال 352

 352 إلنشاء وذلك ،"للعقارات دبي" شركة من بعقد لها التابعة" لإلنشاءات أرابتك" شركة فوز" أرابتك" شركة أعلنت

 في فيالنوفا السكني التجمع في الواقع" أمارانتا" مشروع في فيال

 .المزيد......................................................................................دبي

 

 مكاسب أكبر محققا   نقطة 1086 يقفز" جونز داو"و.. ارتفاع على تغلق األمريكية المؤشرات •

 تاريخه في بالنقاط يومية
 الطاقة قطاع وانتعاش" الكريسماس" عطلة من المستثمرين عودة مع األربعاء تداوالت خالل األمريكية األسهم ارتفعت

 قبل الماضي االثنين جلسة في سجلتها التي الخسائر الرئيسية المؤشرات وعوضت النفط، أسعار صعود مع تزامنا  

 في بالنقاط يومية مكاسب أكبر" جونز داو" وحقق العطلة،

  . المزيد...........................................................تاريخه

https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/13889/
https://www.alhadath.ps/article/90725/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/1048290-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-33-83-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-25-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://uae.argaam.com/article/articledetail/714468
https://www.argaam.com/ar/reports/international_market_daily_report/3279

