
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/5102/ 9الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (06562)  صحيفة الرأي

 0 رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لالطالع على تحضيرات رمضان 0

 52 مركبات من خط األردن سوريا لخطوط داخلية وخارجية 904تحويل  5

 52 قرارات رجعية بتكميم األفواه ضد ما يهدد غذاء المواطن: عبيدات 3

 52 ة كأضخم مشروع في المملكةتطلق مرحلة البناء لتوليد الكهرباء من الخاليا الشمسي" شمس معان" 4

 56 القواسمي يطالب بحل المشاكل العمالية في ميناء الحاويات 2

 56 تحتسب مؤشر الشكاوى لتأمين المركبات" الصناعة والتجارة" 6

 56 مليار لنهاية نيسان الماضي 1212مليون دينار ويصل إلى  550الدين العام للمملكة يرتفع ": المالية" 6

 56 مليار دوالر استثمارات الدول العربية في المياه سنوياً  100 8

 48 تعزز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر" المركزي"إجراءات : الشيخ حسن 9

 48 الشركات األردنية تعاني من غياب المسؤولية في آلية التخطيط لبرامج المسؤولية االجتماعية: راسةد 01

 

 (06515) صحيفة الدستور

 1  اسعارها استقرت او انخفضت واالساسية التموينية المواد ثلثا:  النسور 0

 11  العقبة ميناء من الغذائية المواد حاويات اخراج تسريع بضرورة مطالبات 5

 11  شهريا حركة الف 004 بلغت" فواتيركم أي"  نظام عبر المالي الدفع حركات" : المركزي"  3

 11  والبالستيكية الكيماوية للصناعات الخامس االردن معرض فعاليات انطالق 4

 

 (6500) صحيفة العرب اليوم

 08 مليار دينار الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة 94 0

 08 االحتماالت مفتوحة ألسعار النفط برغم استراتيجية أوبك 5

 08 السياحة القرارات الحكومية الُمتخذة تدعم قطاع: الفايز 3

 09 القطاع الصناعي يشكل ربع االقتصاد االردني 4

 09 مليون طن حجم المناولة في ميناء العقبة منذ بداية العام الحالي 6144 2

 

 (3894)  صحيفة الغد

 11أ  العام بداية منذ أسعارها استقرت أو انخفضت واالساسية التموينية المواد ثلثا: النسور 0

 11أ  ألوروبا بامية طن 51 تصدير 5

 11أ  "رمضان" في والفواكه الخضار كميات زيادة تعتزم" الزراعة" 3

 1ب  "الهايبرد" المركبات على الجمرك تخفيض تقترح االوروبية المفوضية: مصدر 4

 1ب   االقرب هو تصديره واعادة البولندي القمح شحنة ملف إلنهاء سيناريوهان: مصادر 2

 3ب  المجتمع على وخطيرة قلقة شريحة" العابرون الفقراء: "خبراء 6

 8ب  والمعيقات التحديات لتخطي الصناعي القطاع بدعم ساهمت الحكومة: عريدي 6
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1 Gov’t seeks $3.4 billion in loans and grants 1 

3 Consumers advised against excessive produce purchases fro Ramadan   2 

10 Jordanian producer of vegetable oil faults gov’t, banks for downturn 3 

11 Exhibition promotes Jordanian chemical, plastic, print packaging industry  4 
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