
 

 

 

 النشرة الصباحية
 

 

 المشاريع لتمويل القدس برنامج من الثانية المرحلة بدء يعلن الفلسطيني االستثمار صندوق 

 األوروبي االتحاد من بتمويل والمتوسطة الصغيرة

 لتمويل القدس برنامج من الثانية المرحلة بدء عن القدس مدينة في أقيم احتفال في الفلسطيني االستثمار صندوق أعلن

 االتحاد من مشترك وبتمويل للصندوق، التابعة للتنمية فلسطين مؤسسة تنفذه والذي والمتوسطة، الصغيرة المشاريع

 المقدسية للمشاريع منح تقديم إلى والهادف المرحلة، لهذه يورو مليون 3.2 إجمالية بقيمة االستثمار وصندوق األوروبي

 فرص من مزيد وتوفير التجارية أعمالها وتنمية نشاطاتها توسيع أجل من االقتصادية، القطاعات مختلف في

 .المزيد........................................................................................العمل

 

 الصين في فرع الفتتاح ترخيص على يحصل العربي البنك :األردن 

 في للبنك التمثيلي المكتب تحويل على موافقتها العربي البنك مؤخرا   الصينية والتأمين المصارف قطاع تنظيم هيئة منحت

 من الصيني، السوق في تواجده تعزيز إلى خاللها من البنك يهدف خطوة في متكامل، فرع إلى الصينية شنغهاي مدينة

 5 عبر فرع 066 على يزيد ما تضم التي العالمية فروعه شبكة خالل

 .المزيد...................................................................قارات

  :النصف بنهاية( % 51)+  درهم مليون 6.4832 إلى" اإلسالمي دبي بنك" أرباح ارتفاعدبي 

 درهم مليون 565531 الثاني الربع أرباح..6154 األول

 مليون 3248.0 إلى المالي، دبي سوق في أسهمه المدرجة اإلسالمية البنوك أكبر" اإلسالمي دبي بنك" أرباح ارتفعت

 خالل تحقيقها تم درهم مليون 3605.4 قدرها بأرباح مقارنة ،3604 األول النصف بنهاية( للسهم/فلس 24.0) درهم

 .المزيد............................................... ...............3602عام من الفترة نفس

 

  العام أرباح عن تقل لن أرباحا ونتوقع.. ممتاز لها التابعة والشركات" العقارية إعمار" أداء: دبي 

 الماضي

 ممتاز، لها التابعة والشركات" العقارية إعمار" إن أداء ،"العقارية إعمار" شركة إدارة مجلس رئيس" العبار محمد" قال

 السنوية المالية نتائج سيدعم ذلك أن إلى مشيرا اإلشغال، ونسب المبيعات أو والتسليم البناء عمليات صعيد على سواء

 .المزيد.....................................................................................للشركة

 

 "جديدا قياسيا إغالقا يسجل" ناسداك"و33التوالي على الرابعة للجلسة يرتفع" جونز داو 

 شهادته في الفيدرالي االحتياطي رئيس تصريحات عقب الثالثاء تداوالت خالل األمريكية األسهم مؤشرات ارتفعت

 قياسيا إغالقا" ناسداك" وسجل الشيوخ، مجلس أمام السنوية نصف

  . المزيد............................................................جديدا
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