
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 02/7/0202األحد 
 الصفحة                                                                                                                                 ( 06951)  صحيفة الرأي

 8 الف دينار لغزة 05تتبرع بـ " تجارة عمان" 1

 03  عصام قضماني/ هيئة عليا لالستثمار  2

 01 تزايد اإلقبال على مطاعم الوجبات السريعة بعد منتصف رمضان: حمادة 0

 01 فرصة عمل في األردن 8008مليار دوالر وفرت  1,0شركات أجنبية تستثمر بقيمة  05: تقرير 4

 01 العمل في ميناء الحاويات يعود إلى وتيرته المعتادة: محادين 5

 02 صناعيون وتجار يطالبون بعدم رفع تعرفة بدل خدمات ميناء الحاويات 6

 

 (05892) صحيفة الدستور

 22  الف دينار لغزة 62تتبرع بـ " تجارة عمان"  0

 1  "التوفيق" والنقابة على انهاء االزمة بدون اللجوء لـ " حاويات العقبة" تحث " العمل"  0

 1 مليار دوالر استثمارات البنك الدولي بمشاريع البنية التحتية 0240 1

 21 الف طن يوميا 00ارتفاع الطلب على االسمنت الى  2

 22 تدرس إقامة مركز تجاري في اثينا" صناعه عمان"  6

 22 جمعية مستثمري قطاع االسكان تتهم أمانه عمان بتعطيل االستثمار العقاري 5

 

 (6990) صحيفة العرب اليوم

 14 مليار دينار النقد المتداول في السوق4,2 1

 14 انتعاش سوق الصرافة وطلب كبير على الدينار 2

 14 يكبدان المملكة خسائر بعشرات الماليين" إضراب الميناء"و " أحداث العراق" 0

 15 في السوق المحلية% 03اقتراب العيد يرفع الطلب على الذهب  4

 

 (1680)  صحيفة الغد

 1ب  مراد يناشد القطاع الخاص بمساندة أهل غزة 1

 0ب   مليون دوالر مساعدات نقدية أمريكية مباشرة للموازنة حتى أيلول 022تأجيل تحويل  2

 0ب  كثر القطاعات تأثرا باألزمة السوريةأ" السياحة"و" النقل: "النسور 0

 0ب  انخفاض أسعار البيض 4

 0ب  اإلنفاق على شراء األحذية واأللبسة في رمضانمليون دينار  06: القواسمي 5

 0ب  أشهر 5سلع أساسية يغطي استهالك  7مخزون المملكة من  6

 0ب  تدعو أمانة عمان إلى تفعيل دورها الرقابي على السلع" حماية المستهلك" 0

 8ب  %9تراجع قيمة مستوردات المملكة من الزجاج ومصنوعاته  8
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4 Commerce chamber fund to help Gazans  1 

1 Local exporters resort to safer basra as alternative to treibil border crossing  2 
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