
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/5105/ 5األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (01500)  صحيفة الرأي

 52 "طريق الحرير"ترتيبات إطالق " تجارة عمان"يبحث مع " ملتقى األعمال" 0

 52 شهادة منشأ بالربع األول 6251تصدر " تجارة عمان" 5

 5 السوق الخليجية لن تستوعب صادراتنا كافة من الخضار والفواكه": الزراعة" 3

 5 شاحنة أردنية محملة بالخضار 65العراق يعيد  4

 2 على الحكومة إعادة النظر في منهجية عمل الضابطة العدلية: المسلماني 5

 01 خالل عامين" الضمان"مشتركاً في  11225أشخاص منهم  20516تشغيل : القطامين 1

 01 حملة تفتيش مكثفة عقب فترة التصويب: وزارة العمل 6

 51 فهد الفانك/ نمو اقتصادي بسرعة السلحفاة  2

 51 عصام قضماني/ سياسة مالية ال تشجع االستثمار  2

 56 في الربع األول% 01تراجع بيوعات الشقق لغير األردنيين  01

 52 "الحرة األردنية السورية المشتركة"مركبة في  351السطو على : رمان 00

 55 مشاركاً رئيسياً المنتدى االقتصادي العالمي يختار الشيخة بدور القاسمي  05

 

 (06032) صحيفة الدستور

 02 شهادة منشأ خالل الربع األول 6251تصدر " تجارة عمان" 0

 2 عقد موحد للعاملين المهاجرين بقطاع األلبسة األردني 5

 06 ألف طن لألردن( 011)الحكومة األمريكية توافق على تقديم منحة قمح بمقدار 3

 06 توجه إلعادة طرح عطاءات مشروع استكمال شبكة االلياف الضوئية الوطني 4

 02 تعرض الفرص االستثمارية في االمارات" المدن الصناعية" 5

 02 مستثمرو المنطقة الحرة األردنية السورية يطالبون بحماية ممتلكاتهم 1

 02 جمعية الصداقة األردنية التايلندية تطمح لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين 6

 

 (1014) صحيفة العرب اليوم

 04 عربيا بمستوى دخل الفرد 00األردن في المرتبة الــ  0

 04 50دينار سعر غرام الذهب عيار  54611 5

 04 5104ارتفاع عدد مشتركي االنترنت في المملكة خالل %  0264 3

 05 التحديات متفائلون بخطة انقاذ القطاع السياحي برغم: الفايز 4

 

 (3231)  صحيفة الغد

 2ب  "طريق الحرير"إطالق " تجارة عمان"يبحث مع " ملتقى األعمال" 0

 5ب  شهادة منشأ بالربع األول 6251تصدر " تجارة عمان" 5

 0ب  رسميا بعدم مطابقة شحنة القمح البولندية للمواصفات االردنية" الصناعة"تبلغ " الغذاء والدواء" 3

 0ب  لم نتبلغ موافقة اسرائيل على اتفاقية الغاز" الكهرباء الوطنية" 4

 0ب  مليار دينار 03626تبلغ " المركزي"ميزانية  5

 5ب  شركة ريادية أردنية 55تفاوض لالستثمار في " 511اويسس " 1

 5ب  السنوي للمركز تصادق على التقرير" االوراق المالية"الهيئة العامة لـ  6
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2 Syrian border closure bad news for farmers, exporters-ministry  1 
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