
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/5151/ 51األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (59561)  صحيفة الرأي

 63 اقتصاديون يدعون الستقطاب استثمارات سعودية جديدة لألردن 5

 63 تجارة عمان تعقد دورة تدريبية مجانية عن االعتمادات المستندية 5

 2 تصريح عمل منذ بداية حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة 50111 3

 2 محاصيلنا تسّوق ألكثر من خمسين دولة: حدادين 4

 66 مليار دينار إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة العام الماضي 5693": المركزي" 1

 66 في أول أسبوع من آذار" برنت"معدل ارتفاع % 1 9

 63 دعم شركات القطاع الخاص مهم ألنها شريك حقيقي للوزارة: وزيرة االتصاالت 0

 63 يوقع اتفاقية لتوسيع التجارة البينية بالدول العربية" األوروبي إلعادة اإلعمار" 8

 63 مليون دينار قروض منحها البنك الوطني منذ تأسيسه 594: بدران 6

 36 ألف فرصة عمل في القطاع الزراعي 59: دراسة 51

 

 (50550) صحيفة الدستور

 01 لقاء حول الجديد لدى امانه عمان الكبرى اليوم 5

  26  اقتصاديون يدعون الستقطاب استثمارات سعودية جديدة لألردن 5

 0 5151بتنفيذ رؤية االردن السفيرة االمريكية تؤكد استعداد بالدها للمساعدة  3

 0  "االغلى في الشرق االوسط وافريقيا" عمان : االيكومونست  4

 8  مباحثات اردنية عراقية لتسهيل نقل البضائع بالشاحنات بين البلدين 1

تطالب أمانه عمان بتطبيق نظام األبنية الحالي لحين صدور نظام أبنية " جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني"  9

  معدل

22 

 

 (9546) صحيفة العرب اليوم

 0 مقترحات لتعزيز استقاللية صندوق استثمار الضمان 5

 06 مليار دوالر 596خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية تحتاج إلى  5

 06 سعر غرام الذهب عيار  5398 3

 06 كسر نقطة التعادل ورفع السرعة القصوى لالقتصاد: الزعبي 4

 02 تدرس خيارات تمويل مشروع التوسعة" المصفاة" 1

 02 مجلس ادارة الفوسفات يقر البيانات المالية وينتخب المجالي رئيسا 9

 

 (3816)  صحيفة الغد

 2ب  اقتصاديون يدعون الستقطاب استثمارات سعودية جديدة للمملكة 5

 0ب  القرية تعتزم االستثمار في مشروع التوليد الخاص الرابع" نبراس" 5

 2ب  من الناتج القومي االجمالي% 51قطاع التعدين يساهم بـ : سيف 3

 2ب  يزور ُعمان" رجال االعمال االردنيين"وفد من  4

 8ب  وزيرة الصناعة تؤكد استمرار عمل الوزارة بسياسة االنفتاح وتحسين الخدمات 1
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3 Washington committed to supporting implementation of Jordan’s 2025 vision-diplomat  1 

3 Drop in int’l gold prices fuelling local demand  2 

10 Majali re-elected chairman of phosphate company  3 

10 Saudi envoy sees steady legislation giving Jordan added investment clout  4 
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