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  إنعاش " الخاص القطاع لمؤسسات  التنسيقي"  مع يبحث العسيلي •

 الوطني  االقتصاد

 التنسيقي المجلس مع العسيلي، خالد الوطني االقتصاد وزير بحث

  المتبعة واآلليات السياسات األربعاء، اليوم الخاص، القطاع لمؤسسات

  والسياسية الصحية التحديات ظل في  الوطني االقتصاد إلنعاش

 .المزيد........................................الراهنة واالقتصادية

  حزيران –األعمال  لدورة الفلسطينية النقد سلطة  مؤشر نتائج  إعالن •

2020 

  لشهر"  األعمال لدورة الفلسطينية النقد سلطة مؤشر" نتائج كشفت

  بقائه مع لكن ملموس، بشكل الكلي المؤشر تحّسن عن 2020 حزيران

  في نقطة 51.8- إلى قياسا    نقطة 29.2- حوالي عند السالبة المنطقة في

 .المزيد ...... .................... ..السابق الشهر

 األول  النصف في بالمئة 21 تصعد  األردن في المرتجعة الشيكات •

بنسبة  أرتفعت قيمة الشيكات المرتجعة في االردن على اساس سنوي، 

 قارنة بالفترة ذاتها من% نهابة النصف االول من العام الجاري، م21

 .المزيد...............................................2019

  294.2 إلى تنخفض التأمين لقطاع المجمعة األرباح": دبي سوق" •

 2020 األول  الربع بنهاية( %9-)  درهم مليون

  في  المدرجة التأمين شركات على " أرقام "  أجرتها دراسة  أظهرت

  13 لـ المجمعة األرباح أن ،2020  األول الربع بنهاية المالي دبي  سوق

  لتصل%   9 بنسبة انخفضت المالي دبي  بسوق مدرجة تأمين شركة

  درهم مليون 323.5 قدرها بأرباح قياسا   درهم مليون 294.2 إلى

 ............. ...................2019 عام من الفترة نفس خالل سجلتها

 .لمزيدا

..   ارتفاع  على  لإلغالق األمريكية األسهم يدفع  التكنولوجيا قطاع •

 نقطة ألف 26 أعلى"  جونز داو"و

  مدعومة األربعاء تداوالت  خالل األمريكية األسهم مؤشرات ارتفعت

  بفيروس اإلصابات بزيادة المحيط القلق رغم التكنولوجي بالقطاع

  الواليات في" كورونا "

 المزيد.............................................المتحدة

 

•  

 مرتفعا  ( 465.79بلغ مؤشر القدس في نهاية الجلسة ) •

تم  .عن إغالق الجلسة السابقة (%0.06( نقطة )0.30)

إجمالية بلغت ( سهم بقيمة 108,263تداول )

( 51دوالر أمريكي، نفذت من خالل ) ) 141,174.92)

 .عقد

 . المزيد .......................2020/07/09 التقرير اليومي
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