
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/5/4102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (05851)  صحيفة الرأي

 22 تعقد دورة حول إدارة الموارد البشرية" تجارة عمان"  1

 1 2112اتفاقيات وعقود شراء عديدة على هامش سوفكس  2

 13 وال تراخيص رسمية لها" الزعتري"انتشار محال الصرافة في  3

 12 بحث زيادة الصادرات الزراعية األردنية إلى أمريكا 2

 12 مليون دينار صادرات األردن من الخضار والفواكه في شهرين 01 5

 21 تصور الحكومة لالقتصاد/ رؤوس أقالم  6

 21 نقابة تجار األلبسة تستنكر االدعاءات حول وجود ألبسة مسرطنة في األسواق 7

 

 (01801) صحيفة الدستور

 23  "فن االستقطاب والتعيين 111إدارة الموارد البشرية" دورة تدريبية في تجارة عمان بعنوان  1

 1  ارادة ملكية بدعوة مجلس االمة لدورة استثنائية 2

 21  الجمارك تضبط اكبر عملية تهريب للسجائر منذ تأسيسها 3

 22 سلعه 11سلع وانخفاض سلعه وثبات  5ارتفاع  2

 23  ةلدعم االلبس" مشروع تكسماد كالسترز" يطلق " االتحاد االوروبي"  5

 22 4105للعام % 2معدل نمو االقتصاد االردني للعام الحالي و% 5.5" : صندوق النقد"  6

 

 (5421) صحيفة العرب اليوم

 12 مليون دوالر من صندوق النقد الدولي 262االردن تسلم  1

 12 يصدر مشروع تعليمات جديدة للحاكمية المؤسسية" المركزي" 2

 12 من استهالك الكهرباء المنزلي% 32يوفر " الملصق": "بحوث الطاقة" 3

 15 مليون دينار قيمة الشيكات المعادة في الثلث االول من العام 564 2

 15 الجغبير يحذر من فرض رسوم اضافية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة 5

 

 (5515)  صحيفة الغد

 0ب  مليون دوالر منح نقدية أميركية للخزينة للعام الحالي 302 0

 0ب  يوما 31شاحنات عالقة في ميناء العقبة منذ  2

 5ب  %1552مؤشر البورصة يرتفع  3

 2ب  %111يرفعان إشغال الفنادق إلى " سوفكس"زيارة البابا و  2

 8ب  مليون دينار مستوردات المملكة من البن والشاي في شهرين 15 5
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1 IMF to release $264.7m to Jordan 1 

10 Central Bank of Jordan seeks feedback on new corporate governance instructions 2 
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