
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 41/7/4141االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (45957)  صحيفة الرأي

 6 تدعو القطاع الخاص لدعم غزة" تجارة عمان" 1

 1 عطلة العيد من صباح االثنين حتى مساء الخميس 2

 2 مؤسسة مخالفة 5511تغلق " العمل" 3

 6 مجلس الوزراء يناقش مشاريع المنحة الخليجية 4

 21 مع اقتراب العيدتفاؤل حذر وسط تجار األلبسة  5

 21 مليون دينار 511تدرس الموافقة على استثمارات بقيمة " لجنة الحوافز" 6

 21 يطالب بحل إضراب عمال ميناء العقبة" تجارة األردن"ممثل قطاع األلبسة في  7

 44 توريد وتركيب نظام المعلومات لقطاع الطاقة في األردن 8

 

 (48661) صحيفة الدستور

 17 استقرار أسعار الخضار والفواكه على انخفاض في السوق المحلية 4

 17  مليار دينار موجودات البنوك المحلية حتى نهاية أيار 1,35 4

 18 خالل النص األول% 34,ارتفاع التضخم في المملكة بنسبة  ,

 18 خالل خمسة أشهر% 135ارتفاع اإلنتاج الصناعي للمملكة  1

 18 مليون متر مربع مساحة األبنية المرخصة في المملكة حتى نهاية أيار 838 5

 11 ,على تفعيل إدارة المخاطر لدى البنوك ونعمل على تطبيق مقررات بازل نحرص ": المركزي" 8

 

 (5188) صحيفة العرب اليوم

 13 نصف مليون سائح زاروا المملكة الشهر الماضي 1

 13 "ميناء العقبة"إضراب عمالي يشل عمل  2

 14 عراقية عالقة في العقبة لتردي االوضاع في طريبيل حاويات 3

 14 "هيئة الطاقة والمعادن"هيئات مستقلة تحت مظلة  3الحكومة تدمج  4

 

 (578,)  صحيفة الغد

 4ب  قبول ألفي اعتراض لالستفادة من دعم المحروقات 1

 4ب  ألف طرد بقيمة نصف مليون دينار 45تزوع " البوتاس" 2

 4ب  مخالفة منذ بداية رمضان 587تحرر " الصناعة" 3

 1ب  4141في العام % 8الظاهرة لن تتجاوز : استراتيجية الحد من الفقر 4

 6ب  تطلق حملة لدعم صمود غزة" صناعة عمان" 5

 6ب  %1316مؤشر البورصة يرتفع بنسبة  6
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