
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 92/6/9102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                 ( 04220)  صحيفة الرأي

 66 تختتم برامجها التدريبية للنصف األول" تجارة عمان" 0

 9 عمان كتلة واحدة ال فرق بين شرقها وغربها: بلتاجي 9

 6 بئر مخالف تسبب مشاكل مائية وزراعية 0611: الزعبي 6

 92 مليارات دوالر 4 -2عالقتنا باألردن متينة واستثماراتنا تتراوح بين : السفير السعودي 2

 62 فهد الفانك/ التخفيض األخير ألسعار الفوائد  4

 64 العام المقبل% 6,4البنك الدولي يتوقع نمو االقتصاد األردني  6

 66 حلول الطاقة البديلة األردنية تشع في تشيلي 7

 66 من قيمة األوراق المالية في أيار% 49,6االستثمار الوطني يحوز  2

 62 قروش 001 -21ارتفاع الطلب على المخابز وأسعار القطايف تتراوح بين  2

 62 موجة الحر ترفع الطلب على أجهزة التبريد المنزلية 01

 62 "9194األردن "اجتماع اللجنة التنسيقية إلعداد االطار المتكامل االقتصادي واالجتماعي  00

 

 (06262) صحيفة الدستور

 12 رفع اسعار المحروقات في التعديل المرتقب: مراقبون  0

 12 دينار سقفا لسعر كيلو القطايف 0101 9

 11  تدعم االستخدام السلمي للطاقة النووية والحفاظ على سالمة االشعاعات بالمملكة" الوكالة الدولية"  6

 12  ر خسائر قطاع الشاحنات جراء االزمة العراقيةماليين دينا 6 2

 12  يطلق رسميا نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا" المركزي"  4

 12 لجنة مشتركة للنظر في احتياجات الصناعة من العمالة المتخصصة 6

 

 (4277) صحيفة العرب اليوم

 22 بتخفيض أسعار الفائدة يؤكد سيادة القرار النقدي االردني" المركزي"قرار : خبراء 0

 22 زيادة االقبال على االسواق عشية رمضان% 011 9

 21 المتداول بايدي األردنيينمليار دينار النقد  2,0 6

 21 تطلق حملتها التسويقية االولى في امريكا" العقبة الخاصة" 2

 

 (6460)  صحيفة الغد

 2ب  دورة تدريبية حول قيادة األداء المؤسسي في عصر األلفية الثالثة 0

 0ب  في الربع األول% 91اإليرادات المحلية ترتفع  9

 9ب  بدء تنفيذ المرحلة األولى من خطة الرقابة على األسواق في رمضان 6

 9ب  تدعو لتشديد الرقابة على بائعي العصائر" حماية المستهلك" 2

 9ب  ألف رأس غنم متوفرة في االسواق 221: الرفاعي 4

 2ب  مليون دينار مستوردات البن والشاي والمتة في الثلث األول 66 6
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