
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/5132/ 31االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (31531)  صحيفة الرأي

 54 تتفرد بميزة المكان الواحد إلنجاز االعمال" تجارة عمان" 3

 1 يلغي التصديق على اتفاقيات التنقيب عن البترول مع شركات" النواب" 5

 1 "األوراق المالية"تستكمل مناقشة " االقتصادية النيابية" 1

 51 مليون دينار ارتفاع صافي االستثمار غير األردني في البورصة بآذار 3103 4

 51 رفع مشروع نظام االتحاد األردني لشركات التأمين 2

 52 تدعو الحكومة لتقنين استيراد حليب البودرة" حماية المستهلك" 1

 

 (34341) صحيفة الدستور

 54  نسعى لتوفير اجواء مريحه للقطاع التجاري وانجاز معامالته بسهوله ويسر: مراد 3

 55  "تواصل" تنظم ورشة توعوية حول نظام " تجارة عمان"  5

 2 آمين عمان يشدد للحد من ظاهرة البيع العشوائي 1

 54  إشهار شبكة للمغتربين االردنيين في الواليات المتحدة األميركية 4

 54  البلبيسي نقيبا لشركات الخدمات المالية 2

 

 (1341) صحيفة العرب اليوم

 3 الحرة السورية االردنية تعود لعملها بشكل طبيعي 3

 34 واستخدام أنواع جديدة ألف برميل يوميا 351مصفاة البترول تخطط لرفع انتاجها إلى  5

 34 تراجع استهالك المملكة من مادة االسمنت خالل الربع االول 1

 34 مواصفات جديدة لحافالت النقل العام 4

 34 5134خالل " فلس الريف"مليون دينار موجودات  54 2

 32 "النقد الدولي"تباين اآلراء حول تنفيذ االردن لبرنامج تصحيح اقتصادي جديد باشراف  1

 

 (1313)  صحيفة الغد

 3ب  تتفرد بميزة المكان الواحد إلنجاز االعمال" تجارة عمان" 3

 3ب  بدء التزويد بالغاز القطري الشهر المقبل 5

 3ب  %5موجودات البنوك من العمالت االجنبية تنخفض  1

 5ب  أسعار المواد الغذائية ستنخفض في شهر رمضان: تجار 4

 5ب  مليون دينار حجم صناعة االلبان بالكرك 101 2

 5ب  %52انخفاض اسعار الدجاج بنسبة  1

 5ب  %31الحاصلة على موافقة مبدئية ترتفع   العالمات التجارية 4
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