
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/1122/ 21 حداأل
 الصفحة                                                                                                                                  (20311)  صحيفة الرأي

 12 غرفة تجارة عمان للسادة أعضاء الهيئة العامة... إعالن 2

 0 منع إدخال الليمون غير الناضج الى االسواق 1

 12 منحة كندية سويدية لدعم المجتمعات المستضيفة لالجئين السوريين 3

 12 بالحاويات في ميناء العقبةتحسن في انسيابية دخول الشاحنات المحملة : الداود 2

 12 تتصدى بحزم الستجرار الكهرباء" الطاقة والمعادن" 2

 12 المرصد االقتصادي يطلق تقريرا عن توليد الكهرباء بالغاز 0

 12 تتابع موضوع احتكار البطاطا" حماية المستهلك" 7

 22 "للمحلي"الحكومة مستمرة بمنع استيراد زيت الزيتون دعما  1

 22 االردنيون بالمركز االول في ملكية األوراق المالية حزيران الماضي 9

 

 (27132) صحيفة الدستور

 1  "اإلسالمية الدوله"  إعالن منذ العرب  خسائر دوالر تريليون 2

 11 رمضان شهر من يوما 12 اول في تحميلها تم حاوية 22197 1

 11  االردن في الخارجية الطاقة مصادر تنويع في سيساهم المسال الغاز ميناء تشغيل 3

 11  التصريحات تراشق رغم واقليمية عربية اختيارات … العقبة موانئ 2

 

 (0132) صحيفة العرب اليوم

 2  ماليين دوالر حواالت الوافدين خالل الربع االول 111 1

 2  اشهر 6مليون طن استهالكنا من النفط خالل  18.1 1

 2  الملك يعرض البيئة االستثمارية في المملكة امام رجال اعمال اميركيين 3

 1  فتح السوق الروسية امام الصادرات االردنية قريبا 2

 

 (3917)  صحيفة الغد

 11أ  العامة الهيئة أعضاء للسادة عمان تجارة غرفة... إعالن 2

 1ب  "النخيب" معبر بفتح ويطالبون مغلقة العراقية األردنية الحدود أن يؤكدون مصدرون 1

 1ب  أيام ثالثة خالل العمري حدود دخلت سيارة آالف 7 3

 1ب  المملكة الى المصري الغاز من محدودة كميات ضخ 2

 2ب  النمو يحفز العامة المالية من بقرارات الفائدة أسعار تخفيض اتباع: خبراء 2

 2ب  %19 يرتفع المدفوعات ميزان في الجاري الحساب عجز 0

 2ب  الفطر عيد اقتراب مع تنتعش واألحذية األلبسة أسواق 7

 2ب  %21 الحاويات ميناء من المحملة الحاويات عدد ارتفاع 1
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1 King meets key business executives at Sun Valley forum 1 

2 ‘Jordan exported 4500 tonnes of produce on Friday 2 
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3 Aqaba authority urging terminal operator to scrap congestion fee on containers   3 

3 Employment fund offering special rates for projects led by people with disabilities  4 

4 Impact of energy crisis most evident to rising public debt-report 5 

 


