
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/11/5115  الخميس
 الصفحة                                                                                                                                  (11411)  صحيفة الرأي

 55  الفايز يستقبل رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان 1

 4 من عمالة القطاع الزراعي وافدة% 59: القطامين 5

 11  "مالحة االردن"رد من نقابة  3

 55 "المولدة"يزيد عن " المستهلكة"معدل الكهرباء  4

 51  ابو غزالة يشيد بإنشاء اللجنة االردنية للمسؤولية االجتماعية 5

 51  اطالق مسابقة الشركات في مجال التطوير االقتصادي 1

 51  ارتفاع أسعار العقار بالربع الثالث مدفوعا بزيادة االراضي والمساكن 7

 57  االسهم القابلة لالسترداد في الشركات المساهمة الخاصة 8

 57 5102-5109حول برنامج التسهيل االئتماني للمملكة لألعوام " النقد الدولي"مفاوضات مع  1

 

 (17345) صحيفة الدستور

 7  الفايز يؤكد أهمية تعزيز دور القطاع التجاري في خدمة االقتصاد الوطني 1

 1  حاويتي المفرقعات بالجمركيباشر التحقيق بانفجار " ادعاء عمان"  5

 1  دوالرات سنويا 9توقع ارتفاع اسعار النفط  3

 22  الصغيرة والمتوسطةمذكرة تفاهم لدعم قطاع المؤسسات  4

 

 (4137)  صحيفة الغد

 11أ   الوطني االقتصاد خدمة في التجاري القطاع دور يؤكد الفايز 1

 5أ   االردنية والفواكه الخضار صادرات أمام الحدود لفتح استعدادها تؤكد سورية 5

 4أ  %5161 حاجز عند تقف.. العمل بسوق المرأة مشاركة معدالت تدني تواصل 3

 1ب  المحلي المجتمع عن ممثلين بمشاركة النووية المحطة الدارة مجلسا تشكل الحكومة: طوقان 4

 1ب  الماضي الشهر% 54 تتراجع الذهب مشتريات 5

 1ب   دينار مليار ويتجاوز% 11 يقفز الذهب احتياطي 1

 3ب   تعيينهم عدم على احتجاجات الحاويات ميناء شركة أمام يعتصمون عمال 7

 3ب   العالمية لألسواق االردنية المنتجات اختراق يسهل األخضر البيان بطاقة اعتماد" االلبسة مركز" 8

 

The Jordan Times (12171)                                                                                                                        Page  

2 USAID to support Jordanian National Commission for Women 1 

1 DOS using ‘advanced software’ for population census 2 

4 95% of agriculture workers are guest labours- ministry  3 

10 Jordan foodstuff exports reach JD 353 million during past 10 months   4 
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