
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/6/4102االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (02944)  صحيفة الرأي

 6 تريحها من أعباء القرض" األمانة"لـ " هيكلة مالية: "بلتاجي 0

 8 قطاع الطاقة غير مستقر لغياب إرادة الهيكلة: ارشيدات 4

 8 الصخر الزيتي يكفي مدة ثالث آالف سنة: خبير نفطي 3

 8 للعقبة خصوصية بعدم شمولها بقانون االستثمار": اقتصادية النواب" 2

 31 فهد الفانك/ إعداد الخطة العشرية  2

 30 التعامل الرقمي ضرورة حتمية لألفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص: سليط 6

 30 من قيمة األوراق المالية في قطاع الصناعة% 3258االستثمار غير األردني يحوز  7

 30 دناهتمام ياباني بتطوير المواقع السياحية في األر: المسلماني 8

 34 زياد الدباس/ الموقف من توقف السوق عن تعزيز النمو  9

 33 سامر سنقرط/ إنعاش سوق عمان المالي  01

 

 (06829) صحيفة الدستور

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان برفع أسمى آيات التهاني والمباركة لحضرة صاحب الجاللة  0

عيد االستقالل5 عيد الجلوس الملكي5 وذكرى )ابن الحسين حفظه هللا ورعاه بمناسبة أعياد الوطن  الملك عبد هللا الثاني

 (الثورة العربية الكبرى

7 

 32 القطاعان التجاري والصناعي يشيدان باالنجازات االقتصادية في عهد الملك 4

 32 دعوات لتمويل االستثمارات االجنبية بعيدا عن االقتراض من البنوك المحلية 3

 32  ارتفاع الطلب على الشقق السكنية في الخمسة أشهر الماضية 2

 33 مليار دوالر 3.3تلقينا طلبات استثمار اماراتية في المملكة بـ : سفارتنا بأبوظبي 2

 33  في السوق المحلية% 01ارتفاع اسعار الدجاج الطازج بمعدل  6

 33 واستقرار سلعتين" 3"سلع وارتفاع " 7"انخفاض اسعار  7

 32 تطلق حزمة من الخدمات الجديدة عبر موقعها" الضمان االجتماعي"  8

 

 (2963) صحيفة العرب اليوم

 03 4103في نهاية عام " مصفاة البترول"مليار دينار ديون مستحقة لـ  054 0

 03 ارتفاع الطلب على الدينار في سوق الصرافة المحلية 4

 03 "صندوق تنمية المحافظات"النموذج المثالي لـ ": 211أويسس " 3

 02 مليون دوالر تكلفة المياه والصرف الصحي والطاقة لالجئين السوريين 361 2

 

 (3220)  صحيفة الغد

 0ب  الفقراء األردنيون في محافظات الشمال األكثر تأثرا باألزمة السورية 0

 4ب  ألسعار الغذاء يسجل انخفاضا جديدا" فاو"مؤشر منظمة  4

 3ب  األردن يأمل بزيادة اإلستثمارات األلمانية في المملكة: الكباريتي 3

 3ب  تؤسس ألكبر مجتمع تعليمي إلكتروني في الشرق األوسط" علمني" 2

 3ب  اجتماع يبحث حلول مشكلة حافالت النقل السياحي المتخصصة 2

 3ب  %1519مؤشر البورصة ينخفض  6

 3ب  إقرار عدد من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة 7

 8ب  رادينا 248و  290يتراوح بين  21سعر الحديد شد  8
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2 Four tones of expired juice destroyed in Zarqa  1 
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