
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/5162/ 61الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (61565)  صحيفة الرأي

 52 تبحثان تعزيز العالقات التجارية مع هولندا" صناعة عمان"و " تجارة" 6

 6 تأجيل اإلضراب في ميناء الحاويات إلى اشعار آخر 5

 6 أسس جديدة تمنع تسرب العمالة الزراعية إلى القطاعات األخرى": العمل" 3

 55 فهد الفانك/ وفر أم عجز ؟ : الموازنة 2

 53 تتقدم بطلب اعتراض إلعادة فحص عينات شحنة القمح الرومانية المصابة" الصناعة والتجارة" 2

 53 الرقابة على األسواق في المحافظاتوزيرة الصناعة توعز بتكثيف  1

 52 "التعاون الخليجي"اختتام اجتماعات فريق العمل الخاص بالتعاون المشترك مع دول  7

 22 مليون دوالر استعداداً لرمضان والعيد 51حاوية من األلبسة بقيمة  321استيراد  6

 

 (67511) صحيفة الدستور

 6 مطلوب تطوير أدوات السوق للتخفيف من حدة التأثيرات االقليمية: الملك  6

 6  مليار دوالر مساعدات ملتزم بها لألردن لنهاية ايار الماضي 5

 1  فريقا مركزيا وميدانيا للرقابة على المواد الغذائية خالل رمضان 625تجهز " األمانة"  3

 63  الف مواطن في القطاع الخاص 11تطلق مبادرة لتشغيل " العمل"  2

 66  اسعار المواد الغذائية مستقرة وبعضها يشهد انخفاضا" : نقيب التجار"  2

 

 (1561) اليومصحيفة العرب 

 66 مليار دينار ميزانية البنك المركزي حتى الثلث األول 62 6

 66 توقعات بارتفاع استهالك القمح والحبوب جراء النمو السكاني 5

 66 بين عمان والزرقاء خالل العام الحالي" الباص السريع"البدء بتنفيذ  3

 61 األردن في طليعة دول المنطقة بالوصول ألسواق السندات الدولية: البنك الدولي 2

 61 آليات تحرير قطاع الطاقة" المبادرة النيابية"سيف يبحث مع  2

 61 القطاع السياحي في طريقه إلى التعافي: الفايز 1

 

 (3116)  صحيفة الغد

 3ب  وفد اقتصادي أردني يدعو لتعزيز التجارة مع هولندا 6

 6ب  "الصوامع"تدفع أجور تخزين شحنة القمح البولندية لصالح " الصناعة: "محيالن 5

 5ب  تراجع الطلب على االراضي غير المنظمة: عقاريون 3

 5ب  %65ايرادات الدولة من تسجيل االراضي تنخفض  2

 3ب  أسعار المواد الغذائية مستقرة وبعضها يشهد انخفاضا: الحاج توفيق 2

 2ب  الحكومة ال تنوي رفع الدعم من الخبز في الوقت الحالي: النسور 1
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10 Murad, Homsi seek better ties with Dutch businesses 1 
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1 King, investors discuss means to reinvigorate stock exchange 2 

1 Despite meager foreign aid, economy showing signs of recovery- premier   3 

2 Demand for poultry, groceries rises sharply as Ramadan beckons  4 

3 ‘Tourism revenues threatened with half billion dinar drop’ 5 

3 Agriculture Ministry to revisit decision to reduce farmhands after protest 6 

4 Despite progress, women still face unemployment, lower wages-JNCW 7 

10 First sovereign issue of Sukuk coming up soon 8 

 


