
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/2102/ 2الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (06261)  صحيفة الرأي

 01 الحاج أحمد الرواشدة  ينعى رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وموظفوها والد الزميل أيمن الرواشدة 0

 20 غرفة تجارة عمان/ اعالن تدورات تدريبية  2

 2 تباين نتائج التقارير حول سالمة شحنة القمح الروماني 3

 6 مؤتمر السياحة العالجية يوصي باالستفادة من الخبرات األردنية 0

 23 أسعار المشتقات النفطية في حزيران أقل من معدل ارتفاعها عالميا  : لجنة التسعير 2

 23 في مصلحة القطاع؟" النقل السياحي"هل يصب الضغط تجاه تعديل قوانين  6

 22 الكفالة األمريكية لسندات اليوروبوند داللة على مصداقة اإلصالحات االقتصادية الوطنية: خبراء 7

 00 تصدير بيض المائدة إلى العراق لتخفيف المعروض بالسوق المحلي 1

 

 (07072) صحيفة الدستور

 0 رئيس الوزراء يؤكد دعم األردن لتبادل الطاقة المولدة من المصادر المتجددة 0

 2 تعلن التعليمات الخاصة باقامة الخيم الرمضانية" األمانة" 2

 07 مؤشرات على احتكار بيع البطاطا 3

 07 تجار يطالبون باعفاء قطع غيار سيارات الهايبرد من الجمارك 0

 07 والنمو االقتصادي اتفاقية ضمان القروض تساهم في ضمان االستقرار األردني واألمن 2

 07 عمان تحتضن الملتقى االقتصادي العربي إلدارة المخاطر في القطاع المالي 6

 01 االقتصاد األردني استعاد استقراره الكلي: البنـك الدولـي 7

 

 (6216) صحيفة العرب اليوم

 0 تمويل فرنسي للباص السريع وبدء العمل فورا 0

 01 شركة 72انطالق اعمال قمة االندماج في عمان بمشاركة  2

 01 دوالرا متوسط سعر البرميل خالل العام الحالي 60: محللون 3

ا صوب  0  07 مليار دوالر 0337االحتياطات األجنبية ترتفع مجدد 

 07 تشجع المؤسسات والمدارس على تركيب أنظمة طاقة متجددة" الطاقة والمعادن" 2

 07 تراجع اليورو مع اقتراب استحقاق الديون اليونانية 6

 

 (3117)  صحيفة الغد

 21أ  الحاج أحمد الرواشدة  ينعى رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وموظفوها والد الزميل أيمن الرواشدة 1

 0أ  يغطي النقص في السوق المحلي" االسرائيلي"و  أغلب الجزر المستورد فلسطيني" الزراعة" 2

 2أ  النسور يدعو الشركات الفرنسية لالستثمار في عمان وإربد بمجالي النقل والبنية التحتية 3

 0ب  الحكومة تنفي مناقشة توقيع اتفاقية تجارة حرة مع اسرائيل ومصادر رسمية تؤكد 0

 0ب  ط اختناق الحدود البريةصناعيون يبحثون عن أسواق جديدة وس 2

 2ب  مليارات دينار حجم االستثمار التراكمي في قطاع االنشاءات 3: هلسة 6

 3ب  توقيع اتفاقية ضمان القروض يساهم باستقرار االردن االقتصادي: السفارة االمريكية 7

 1ب  ورشة تبحث مشاركة المرأة في السياسات االقتصادية 1
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1 GAM signs deal with French agency to fund rapid bus project 1 

1 World Bank ‘ready’ to help Jordan absorb regional shocks 2 

2 Rise in fuel prices lower than international level – pricing committee 3 

3 Jordan eyes further partnerships with French investors 4 
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