
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/5102/ 8األثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (06561)  صحيفة الرأي

 18 بحث تفعيل العالقات التجارية مع السعودية 0

 56 مليون دينار قيمة صفقات بمؤتمر طريق الحرير الثاني 00 5

 8 والعمال" الشركة"القانون هو الفيصل بين ": حاويات العقبة" 3

 51 عصام قضماني! / المديونية إلى ارتفاع ولكن  1

 52 مليون قدم مكعب 521تتفقان على رفع كميات الغاز الطبيعي إلى " شل"و " الطاقة" 2

 52 الحكومة لم تعالج الهدر في االنفاق بشكل جذري: خبراء 6

 18 أسعار اللحوم البلدية مستقرة على ارتفاع منذ شهرين: تجار 6

 18 اختتام ورشة عمل عن تحليل المشاريع االقتصادية وتقييمها 8

 

 (06510) صحيفة الدستور

 06 مليون دينار 00طريق الحرير يختتم اعماله بتوقيع عقود تجارية بقيمة  0

 0  الحكومة تؤكد دعمها لقطاع السياحة لتمكينه من تجاوز الصعوبات 5

 8  الواحد في اقسام ترخيص السواقين والمركباتاالمانه تطبق خدمة الشباك  3

 06  للمنتجات الغذائية" حالل" تطلق شعار " المواصفات والمقاييس" 1

 06  مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة لنهايه أيار 0.96 2

 08  غدا" 5102جوردن فود " افتتاح معرض  6

 

 (6501) صحيفة العرب اليوم

 08  بال استثمار حقيقي" الفوسفات الجديد"السيليكا  0

 08 االنخراط في برامج السياحة الداخليةعزوف المواطنين عن : قموه 5

 .0 اره الحاليةتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة أكثر تكلفة من النفط بأسع: صندوق النقد 3

 .0 أسعار الذهب تواصل االنخفاض محليًا 1

 .0 المؤتمر الدولي لألسمدة يؤكد أهمية سالمة بيئة العمل واإلنتاج 2

 

 (38.3)  صحيفة الغد

 3ب  تبحث تفعيل العالقات التجارية مع السعودية" تجارة عمان" 0

 3ب  مليون دينار 00يختتم أعماله بتوقيع صفقات تجارية تتجاوز " طريق الحرير" 5

 0ب  من االردنيين مهددون باالنزالق دون خط الفقر% 08": الفقراء العابرون" 3

 0ب  مليار دينار 319138عرض النقد يرتفع الى  1

 0ب  بتأخير عامين 5106تسليم أراضي الميناء الرئيسي للمعبر الدولية في  2

 3ب  في السفارات العربية واالجنبية  مسؤولون يعرضون مزايا االستثمار بالمملكة على الملحقين االقتصاديين 6
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