
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 71/6/4172الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (73951)  صحيفة الرأي

 45 مراد يدعو لتعزيز التبادل التجاري مع أمريكا 7

 8 الفلسطيني –توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي األردني  4

 44 عصام قضماني/ ظاهرة توظيف األموال  5

 45 آالف صنف غذائي وغير غذائي في أسواق المؤسسة المدنية 8: حماتي 2

 42 آالف طن تقريباً خالل رمضان 8توقعات بارتفاع انتاج الدواجن  3

 22 دخول نظام شراء العقارات لصالح الحكومة حيز التنفيذ 6

 

 (76831) صحيفة الدستور

 1  اعالن للسادة اعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان حول دوام مكتب العدل بمبنى الغرفة 7

 11 تدعو لتعزيز التجارة مع أمريكا" تجارة عمان"  4

 1 شح الموارد وانخفاض التوظيف أكبر تحديات االقتصاد االردني: البنك الدولي  5

 11 "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" تعدل بعض بنود " : االقتصادية النيابية" 2

 11 مليار دينار إجمالي التسهيالت االئتمانية لنهاية نيسان الماضي 7888 3

 

 (3969) صحيفة العرب اليوم

 72 5102مليار دوالر قبل آذار  5,2الحكومة تتوقع الحصول على  7

 72 الجديد" ميناء العقبة"مليون دينار لتنفيذ الرزمة الثالثة من  21 4

 72 بشأن الحواالت المالية من العراق" المركزي"ال تعليمات جديدة من  5

 73 "الموصل"توقفان المالحة الجوية لـ " األردنية للطيران"و " الملكية" 2

 

 (5329)  صحيفة الغد

 5ب  دعوة لتعزيز التجارة مع أمريكا 7

 7ب  مليار دينار حجم دعم السلع والخدمات 7538 4

 7ب  من األردنيين عرضه للفقر% 7856 5

   7ب  تمدد مهلة تقديم عروض الجولة الثانية من مشاريع الخاليا الشمسية" الطاقة" 2

 8ب  في الربع األول% 16مستوردات المملكة من الغاز الطبيعي تنخفض  3

 8ب  %1539مؤشر البورصة ينخفض  6
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10 ACC NEWS\ ACC chief urges additional US support to help Jordan face economic 

challenges  

1 

10 Korean delegation holds meetings in Amman  2 
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