
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/5105/ 5الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (08061)  صحيفة الرأي

 55 مليونا   3525واألرباح .. مليون دينار األقساط المكتبية لشركات التأمين  535 0

 55 0151مليون دينار حجم االستثمار في المطاعم بنهاية  511: حمادة 5

 56 لقاء حواري يؤكد أهمية التشبيك بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني 3

 55 تعتمد تكنولوجيا توفر الطاقة وتخفض االنبعاثات الكربونية" ميناء حاويات العقبة" 1

 50 بيئتنا االستثمارية تواجه معيقات إدارية وقانونية: خبراء 5

 

 (05015) صحيفة الدستور

 8 يؤكد اختصاص الوزارة بحماية البيئة في المملكة" قانون حماية البيئة"  0

 9  المنشآت التجارية والصناعية لربط أنظمة االنذار المبكر بمركز القيادة والسيطرةتدعو أصحاب " االمن العام"  5

 05  االقتصاد الوطني قادر على مواجهه التحديات: اقتصاديون  3

 05  دوالرا للبرميل 81برنت يهبط دون  1

 06  مستثمرون وخبراء يطالبون بتفعيل قوانين المنافسة ومنع االحتكار 5

 

 (8013) صحيفة العرب اليوم

 01 معدالت استهالك المحروقات ثابتة رغم تغيير االسعار 0

 01 التكاليف التشغيلية للمطاعم السياحية األعلى في المنطقة: فخر الدين 5

 01 االردن أول دولة في المنطقة تُطــبق معايـــير المحــاسبة الـــدوليـــة: كناكرية 3

 01 منع الشاحنات األردنية التوجه إلــى ليــبيا عـــبر األراضي المصـــرية 1

 01 5105األردن بالمرتبة الثامنة ضمن قائمة المؤشر العالمي للسياحة اإلسالمية  5

 05 وتمويل االرهاب استهدفت القطاع المصرفي بالمنطقة العربيةمن جرائم غسل األموال %  68 8

 

 (3596)  صحيفة الغد

 0ب  عداد كهرباء في المملكة تعمل باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة 5551 0

 0ب  %68تنخفض " مراقبة الشركات"رؤوس االموال السورية المسجلة في  5

 0ب  "المتكاملة"الحكومة تعلن عن تقديم دعم مباشر لـ  3

 5ب  %525انخفاض معدل السياح  1

 5ب  خطوات مشتركة مع القطاع الخاص للخروج من الواقع السياحي الصعب: الفايز 5

 3ب  دوالر لمواجهة أعباء اللجوء السوريمليار  529االردن بحاجة لـ : فاخوري 8

 6ب  بصل مستورد  تنتقد اعادة شحنة" تجار الخضار" 5

 

The Jordan Times (11966)                                                                                                                        Page  

3 Almost 90 % of women over 15 educated, but only 16% in labour market-Dos  1 

3 Tourism Ministry looks to partner with private sector- Fayez  2 
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