
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/5102/ 01األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (06566)  صحيفة الرأي

 6 تستهجن إنهاء خدمات معلمات في القطاع الخاص خالل الصيف" الضمان" 0

 52 شح المياه أكبر تحد لألمن الغذائي العربي: حمادي 5

 52 نهاية آب المقبل" رياح األردن"التشغيل التجاري لـ : جودة 3

 44 مليار دوالر إلى بلدانهم في العام الماضي 011وافدو الخليج حولوا  4

 44 على البلدان التحول العربي تصحيح بعض مواطن الضعف في اقتصادها: صندوق النقد 2

 

 (06513) صحيفة الدستور

 0  مليار دينار نهاية نيسان 501012ارتفاع الدين العام للمملكة الى  0

 06  خطورة توقف العمل في ميناء الحاويات قبل رمضانفعاليات اقتصادية تحذر من  5

 06  سيدة استفدن من تامين األمومة خالل الخمسة شهور االولى من العام الحالي 5424 3

 04 "5102جوردن فود " وزيرة الصناعة تفتتح معرض  4

 

 (6505) صحيفة العرب اليوم

 04 مليونا وفر الموازنة العامة بنهاية الثلث األول 062 0

 04 السلع األردنية إلى السوق الجزائريةالجغبير يدعو لتسهيل دخول  5

 04 كغم من الذهب خالل الثلث األول 62ترفض " المواصفات والمقاييس" 3

 01 المبيعات استمرار الخسائر برغم ارتفاع" اربد"و" الكهرباء االردنية" 4

 01  السوق األردنية بوابة مصر إلى العراق وسورية: أبو المكارم 2

 

 (3412)  صحيفة الغد

 0ب  %64قيمة سندات الخزينة تنخفض  0

 0ب   تقرر منع إعادة تصدير المواد الغذائية األساسية في رمضان" الصناعة" 5

 0ب                                     استيراد الغاز الطبيعي يقلص كلف الوقود التقليدي ويعزز امن الطاقة: خبراء 3

 5ب  أشهر 2في % 31استهالك االسمنت يتراجع  4

 5ب  أشهر 4مليون دينار في  41تسهيالت قطاع االنشاءات تنخفض  2

 3ب  مليون دينار 41موجودات البنوك من العمالت االجنبية ترتفع بمقدار  6

 3ب  االردن سوق مهمة لمصر ومعرض الصناعات الكيماوية ساهم بزيادة التجارة البينية: اقتصاديون مصريون 6

 4ب  قراءة موضوعية للرؤية االقتصادية العشرية 4
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1 Tourism’s contribution to GDP will rise despite regional tourmoil 1 

2 ‘Shams Maan solar project to start generating power in September 2016   2 

3 International experts highlights potential of creative industries  3 
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