
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 72/7/7102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (02870)  صحيفة الرأي

 1 "النواب" يقرر طرد السفير اإلسرائيلي 1

 1 لجنة عليا لمتابعة إنجاز الخطة التنفيذية لميثاق النزاهة 2

 2  إعالن صادر عن أمانة عمان الكبرى 3

 5 الرصيف للمشاةبلتاجي: "األمانة" ستعمل بقوة على إعادة  4

 11 الملك: استقرار األردن وموقعه يجعله بوابة استراتيجية ألسواق الشرق األوسط 5

 26 مؤشر / الحجز التحفضي والدورة االقتصادية 6

 27 تفجير جديد لخط الغاز المصري لألردن في شمال سيناء 7

 22 فرونيتسكا: تعزيز سيادة القانون والتوظيف وتنمية القطاع الخاص وتعزيز الطاقة المتجددة 8

 52 % نسبة ارتفاع رؤوس أموال السوريين المسجلة لدى "مراقبة الشركات"091 2

 

 (01228) صحيفة الدستور

 1  السعودي يكشف بالوثائق لـ " الدستور" حقيقة صفقه اراضي البحر الميت 1

 7  االمانه تمدد فترة تجديد رخص المهن واالعالنات حتى نهاية آذار 2

 17 %01تراجع الطلب على المالبس محليا بنسبة  3

 17  ترجيح تثبيت اسعار المحروقات 4

 

 (5821) صحيفة العرب اليوم

 14 ميناء العقبة لم يكسب الرهان السياسي بزيادة حجم المناولة 1

 14 الحكومة تعد قانوناً للطاقة والمعادن لحصر مهام "المصادر الطبيعية" والغاء "تنظيم االشعاعي" 2

 15 شركة مساهمة محدودة انتهت والية هيئة المديرين فيها 124انذار  3

   

  (0221)  صحيفة الغد

 02أ  تجار بالكرك يهددون باإلضراب احتجاجا على انتشار بسطات الشوارع 1

 0ب  شركة محدودة المسؤولية عن العمل 072تلوح بإيقاف "مراقبة الشركات"  3

 0ب  خبراء: فرض المزيد من الضرائب ال يحل المشاكل االقتصادية المزمنة \تقرير اقتصادي  4

 0ب  شكاوى من نقص اسطوانات الغاز الجديدة و "نقابة المحروقات" تطمئن المواطن 5

 0ب  اج الطاقة الشمسيةمليون دوالر إلنت 011استثمار صيني ب  6

 0ب  السفير الهولندي يلتقي مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة 7

 0ب  %1019مؤشر البورصة ينخفض  8

 8ب  7100مليون دينار مستوردات المملكة من التبغ في  10 2

 8ب  مشروع التوأمة الخاص بتطوير القدرات المؤسسية للدائرة"االحصاءات" تطلق  11
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3 Black marketers exploiting tax discount on hybrids  1 

3 Economic challenges among Jordan’s major concerns-former PM  2 

4 Statistics department cooperating with EU institutions to enhance performance  3 

10 RJ suspends operations to 3 destinations  4 
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