
 

 

 

 النشرة الصباحية
 

 

 الماضي العام الزراعية غزة قطاع صادرات حجم طن ألف 40 •

 على 2018 العام خالل طرأت ملحوظة زيادة أن السقا تحسين غزة، في الزراعة وزارة لدى التسويق عام مدير أعلن

 أنه السقا واوضح .جوالخار واسرائيل الضفة أسواق الى الزراعية غزة قطاع منتجات من وتصديره تسويقه تم ما حجم

 وأن المذكورة، االسواق الى الخضار محاصيل منتجات مختلف من طن ألف 40 نحو تصدير الماضي، العام خالل تم

 .المزيد.....................ألف 33 ذاته العام خالل استقبلت التي الضفة سوق استهدفت المنتجات تلك من االكبر النسبة

 

 بأبوظبي الشامخة في درهم ملياري بقيمة" الريمان" مشروع تطلق" العقارية الدار": ظبي أبو •

 في تقع استثمارية منطقة وهو درهم، مليار 2 بقيمة" الريمان" مشاريعها أحدث إطالق اليوم العقارية الدار شركة أعلنت

 هو" الريمان" إن لها، بيان في الشركة وقالت الرئيسية السريعة والطرق الدولي أبوظبي مطار من مقربة على الشامخة

 لجميع للبيع وتجارية سكنية أراض   قطع ويوفر المتوسط، الدخل ألصحاب االستخدامات متعدد مشروع

 .المزيد.............................الجنسيات

 

 "ريت اإلمارات"لـ سيولة موفر" كابيتال الرمز"دبي:  •

 اإلمارات" لصندوق للسيولة كموفّر كابيتال الرمز شركة ،"ريت اإلمارات" صندوق مديرة" إكويتاتيفا" مجموعة عينت

 أجل من" ريت اإلمارات" أسهم وبيع شراء رأسعا" كابيتال الرمز" ستوفّر االتفاقية وبموجب للشركة، لبيان ووفقا   "ريت

 والسلع المالية األوراق وهيئة المالية للخدمات دبي سلطة من كل حّددتها التي التنظيمية القوانين عقب السيولة زيادة

 .المزيد.................................................................دبي وناسداك

 

 األمريكي الفيدرالي اجتماع ومحضر التجارية المفاوضات نتائج ترقب مع الذهب أسعار انخفاض •

 هذا وبكين واشنطن بين جرت التي المفاوضات نتائج انتظار ظل في األربعاء تعامالت في الذهب أسعار تراجعت

ا 1284 إلى% 0.15 شباط/فبراير تسليم للذهب اآلجلة العقود وانخفضت التجارة بشأن األسبوع  تمام في لألوقية، دوالر 

ا 11:54 الساعة  1282.5 عند% 0.22 الفوري التسليم سعر تراجع كما المكرمة، مكة بتوقيت صباح 

 .المزيد................................................................دوالر

 

 2020و 2019 عامي العالمي االقتصاد نمو تباطؤ يتوقع الدولي البنك •

 السابقة، تقديراته من 2020و 2019 عامي من كل في% 0.1 بنحو العالمي االقتصاد لنمو توقعاته الدولي البنك خفض

 األسواق في والتحديات المالية األسواق في االستقرار وعدم التجارية التوترات تشمل عدة؛ عوامل من يراه لما وذلك

 . المزيد..............................................................الناشئة
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