
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/5112/ 1األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (17163)  صحيفة الرأي

 31 دراسات لمشاريع وعرضها على مستثمرين سعوديين: مراد 1

 35 اعالن دورات تدريبية/ غرفة تجارة عمان  5

 31 عصام قضماني/ عن العمالة الوافدة والعقوبات  3

 35 مستورد على القائمة السوداء لعدم التزامهم بالتعليمات 711": المواصفات والمقاييس" 4

 35 تقرير يدعو شركات السفر لالستفادة بشكل أفضل من إمكانات مواقع التواصل االجتماعي 2

 71 لقلة المعروض% 11توقعات بارتفاع أسعار الشقق  7

 71 شهرا   11 – 9مخزون القمح والشعير يغطي احتياجات المملكة من  6

 71 مقترحات وحلول لمشاكل الطاقة في المملكة 8: تقرير 8

 

 (16113) صحيفة الدستور

 55 إعداد دراسات لمشروعات اقتصادية لعرضها على مستثمرين سعوديين 1

 8 مليار دينار صادرات االردن الزراعية والغذائية العام الماضي 1113 5

 11 اليوم للتأكد من االلتزام بوقف استخدام االكياس البالستيكيةتبدأ " الغذاء والدواء"  3

 51 دوالر في موازنه العام الماضي 111االبقاء على سعر النفط عند  4

 55 احتساب المتوفر من المحروقات في المحطات قبيل تعديل االسعار: المواصفات  2

 

 (7139) صحيفة العرب اليوم

 - دراسات لمشروعات اقتصادية لعرضها على مستثمرين سعوديين: مراد 1

 14 % 15و  11رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين  5

 14 قيراطا 51دينار لغرام  54172الذهب يرتفع ويسجل  3

 12 الشبــاب المتعــلم علـى أســوار سـوق الـعمل 4

 12 "االسمدة والكيماويات العربية"مليون دوالر لتوسعة  54 2

 

 (3692)  صحيفة الغد

 19 تعتزم عرض دراسات مشاريع اقتصادية على مستثمرين سعوديين" تجارة عمان" 1

 11 تبدأ اليوم بالتأكيد من عدم استخدام االكياس البالستيكية: الغذاء والدواء 5

 16 ين ومحطات تمنع البيعفي يوم% 25الطلب على المحروقات يقفز  3

 16 الحكومة تدرس تحديد آلية لضبط التالعب بأسعار البطاقات الخلوية 4

 19 االمير خالد بن الوليد يشيد بقطاع تكنولوجيا المعلومات االردني 2

 

The Jordan Times (11962)                                                                                                                        Page  

10 ACC to propose investment opportunities for Saudi investors- Murad  1 

3 Fuel prices up by 12%  2 

3 ICT association welcomes move to establish fund for start- ups  3 

4 closed currency exchange company to return pending transfers ‘within a week’  4 
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