
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 41/41/1142  االثنين
 الصفحة                                                                                                                                  (45121)  صحيفة الرأي

 01  تستضيف ندوة حول المسؤولية االجتماعية للشركات في تنمية المجتمع" تجارة عمان" 4

 0 تحتاج شهرا لمناقشة الموازنة" مالية النواب: "البقاعي 1

 12 عمليات استصالح اآلبار المتوقفة في حقل الريشة سببت تدفقا للغاز" البترول الوطنية" 0

 12  يبحث في اليابان حزمة المساعدات الجديدة للعام المقبلفاخوري  1

 12  غدا.. إطالق خدمة االستعالم االئتماني في المملكة 2

 01  من القيمة السوقية لبورصة عمان الشهر الماضي% 2030شركات تشكل خمس  5

 01 غرفة التجارة الدولية تعقد اجتماعها السنوي" عمومية" 7

 01  ظروف المنطقة السياسية انعكست على حجم التدفقات االستثمارية للمملكة: علي 1

 25  ماليين دينار خسائر قطاع الدجاج الالحم في شهر 1: حمودة 2

 

 (47011) الدستورصحيفة 

 11 تأكيد على دور القطاع الخاص في توفير مشاريع تنموية تؤدي الستقرار اقتصادي واجتماعي 4

 41 األردن ينفق على الالجئين من موازنته الضعيفة: الطراونة 0

 41 سنطالب بإعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية": الطاقة النيابية" 1

 41 تراجع االنتاج الزراعي في األغوار وتوقعات بارتفاع أسعار الخضراوات 2

 14 وطنطش نائبا للرئيس" صناعة األردن"أبو الراغب رئيسا ل 5

 11 برنامج تدريبي حول اعداد دراسات جدوى حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2

 

 (1175)  صحيفة الغد

 0ب  المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص تكمن في توفير مشاريع تنموية: مراد 4

 4أ  "رم"ألف سائح أوروبي يزورون العقبة والبتراء و  21 1

 7أ  تطالب الحكومة بتوضيح حول الدين العام" مالية النواب" 0

 4ب  تكسي كهربائي وهجين الشهر الحالي 111يطرح " المميز" 1

 4ب  مليون دوالر قرض فرنسي لدعم قطاع المياه 11 2

 1ب  تدعو للتحقق من فواتير الكهرباء والمياه" المستهلك" 1

 0ب  الزعبي مراقباً عاماً للشركات 2

 0ب  1145وزير التخطيط يبحث حزمة المساعدات اليابانية للعام  41
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2 Aqaba can capitalize on opportunities in logistics industry-investor  1 

8 Lower degree of self-sufficiency by Fahed Fanek  2 
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