
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/6/1122الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (21911)  صحيفة الرأي

 11 رئيس غرفة تجارة عمان يلتقي سفير تايلند 2

 1 ضبط ثالثة اشخاص يزورون عالمات تجارية 1

 2 تمديد إعفاء المزارعين في وادي األردن من الفوائد 3

 11 فهد الفانك/ النمو االقتصادي هو الحل  2

 11 عصام قضماني! / ال عجب إذ يتراجع االستثمار 1

 13 الروابدة يفتتح معرض الصناعات األردنية الشامل 6

 13 خالل أربعة شهور% 3,1انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة  7

 13 1122خالل األربعة أشهر األولى من عام % 1,1ارتفاع كميات اإلنتاج الصناعي  8

 12 الملك يدشن بوليفارد العبدلي اإلضافة الجديدة لقلب العاصمة 9

 12 "عمان"القلب النابض لمشروع العبدلي الوسط الجديد لـ" البوليفارد"تنفذ وتسلم " سعودي أوجيه" 21

 11 السفير أوربان روزناك/ معاهدة ميثاق الطاقة األداة األكثر نجاعة لتعزيز أمن الطاقة في األردن وجذب االستثمارات  22

 18 %21ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة : الزعبي 21

 18 مطالبات بوقف مالحقة المزارعين المقترضين قضائيا   23

 18 القطاع الزراعي ماض الستعادة قوته ومتانته: أبو غنيمة 22

 22 نسبة النمو ضعيفة جدا  في الدول النامية: البنك الدولي 21

 22 مليون دينار كلفة اسطوانات الغاز الهندية 1,3 26

 22 متطور وجاذب" العقبة الخاصة"قانون االستثمار في : محادين 27

 

 (26811) صحيفة الدستور

 22 تبحث مع السفير التايلندي التعاون االقتصادي" تجارة عمان"  2

 1 من قانون االستثمار" العقبة الخاصة" يستثني " النواب"  1

 6  تطلق نظام التفتيش االلكتروني  "العمل"  3

 7  مليون مواطن يقطنون في عمان 3.1: بلتاجي 2

 22 نسبة استخدام االنترنت في المملكة حتى نهاية آذار الماضي% 73 1

 22 تدرس مع الفرنسية إلدارة بناء ميناء بري للتخزين" العقبة الخاصة"  6

 

 (1966) صحيفة العرب اليوم

 22 مليون دوالر 19ارتفاع سعر صرف مجموعة من عمالت يزيد الدين الخارجي  2

 22 "العلوم والتكنولوجيا"تؤكد رقابتها على المفاعل البحثي في " هيئة الطاقة" 1

 22 ماليين دينار قيمة بيوعات العقار لغير االردنيين 112 3

 21 العب اساسي في حل أزمة الطاقة باالردن" النووي: "حامد. د 2

 21 اشهر 1ارتفاع معدل التضخم في % 3,3 1

 

 (3122)  صحيفة الغد

 22أ  "سلطة"الحكومة تتجه لتعديل قانون الجمعيات لجعل مؤسسات المجتمع المدني صاحبة : أبو حسان 2

 1ب  السياح القطريون يتصدرون زوار المملكة 1

 1ب  مركبات كهربائية بديلة عن عربات الخيول في سيق البترا 3
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 1ب  مساهمة القطاع الخاص في العملية االقتصادية تجعل قطاع النقل أكثر جاذبية وتنافسية: شبيب 2

 3ب  مليون دينار 61,1ترفع رأسمالها إلى " مصفاة البترول" 1

 3ب  %75,0بورصة عمان ترتفع بنسبة  6

 8ب  مليون دينار مستوردات المملكة من البن والشاي والمتة ,5 7
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1 King inaugurates Abdali Boulevard, tours New Downtown  1 

3 Electricity demand expected to triple by 2030  2 

4 Cabinet reviews progress of projects funded under Gulf grant  3 
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