
 

   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/2162/ 61نثنين اإل
 الصفحة                                                                                                                                  (61611)  صحيفة الرأي

 2 للعجز الكلي والجزئي شهريا" الضمان"مليون دينار يدفعها  1.2 6

 1 "الزراعة"و" الوطنية لأللغام"و" االمن العام"االعيان يقر  2

 1 تواصل مناقشة قانون النقل" الخدمات النيابية" 3

 8 تانثر المحاصيل الزراعية وحركة التصدير بسبب الظروف الجوية واألمنية المحيطة 1

 21 عصام قضماني/ ال للحد االدنى لألجور 2

 22 مليون دوالر 616.2مشروعا بقيمة  6213تمول " جدكو: "الحلواني 1

 22 اللجنة الوزارية العليا للتعداد العام تعقد اجتماعها االول 7

 22 من قيمة االوراق المالية بقطاع البنوك الشهر الماضي% 2..2االستثمار غير االردني يحوز  8

 21 انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية واللحوم باألسواق العالمية: جوابرة .

 21 وفد اقتصادي اردني يشارك في أعمال الملتقى الصحي العربي االلماني الثامن 61

 28 الزرقاء اواخر أيار-عطاء باص التردد السريع عمان: الحمود 66

 18 تدرس انسجامها مع قانون المنافسة" الصناعة والتجارة"قروش للعلبة و 61-2شركات ترفع أسعار السجائر  62

 18 االردنية تنوي التوظيف خالل األشهر الثالنثة المقبلةمن الشركات % 12:استطالع 63

 

 (671.6) صحيفة الدستور

 26 يحذر البنوك من سرقة خزانات أمانات العمالء" المركزي"  6

 26 2161مليون دينار مجموع رواتب متقاعدي االعتالل في الضمان نهاية  283 2

 22  الحكومة نجحت في نشر الوعي وتعزيز نثقافة االستثمار لدى المواطنين في المحافظات: الحلواني  3

 

 (1636) صحيفة العرب اليوم

 61 ترجيح رفع أسعار المحروقات الشهر المقبل 6

 62 "26"دينار سعر غرام  21.7و.. استمـرار تراجــع الطلب على الذهب 2

 

 (3783)  صحيفة الغد

 .أ  غذائية أردنية مسرطنة غير صحيح  ما ينشر عن مواد" الغذاء والدواء" 6

 6ب  2162مليون يورو مساعدات أوروبية لألردن في  1. 2

 6ب  دوالر للبرميل 26توقعات بموافقة العراق على زيادة الخصم النفطي لألردن ليصبح  3

 2ب  إطالق الكرنفال االول ينعش الحركة التجارية: العقبة 1

 3ب  "الخدمات"توقيع اتفاقية المرحلة االخيرة من منح  5

 8ب  2161في " أمواج العقارية"مليون دينار ايرادات  2.2 6
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8 Jordanian banks less aggressive by Fahed Fanek  1 

9 Governorate Development Fund readies JD53.4m to 119 projects  2 

 

http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/

