
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 91/5/4192االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (95119)  صحيفة الرأي

 1 الملك يعرض فرص االستثمار األردنية ويسعى لتعزيز مكانة المملكة عالميا   1

 1 مؤسسة غذائية خالل شهرين 723إغالق وإيقاف  2

 22 عصام قضماني/ البطالة نموذجا  .. االحصاءات  3

 22 فرصة الحتضان صناعة تكنولوجيا معلومات رائدة في المنطقة... األردن / ملف  4

 31 زياد الدباس/ تراجع االستثمار األجنبي في سوق عمان يعكس مؤشرات سلبية  5

 52 في العام المقبل" بيت الخبرة"تعتزم إنشاء مشروع أكاديمية " نقابة أصحاب المطاعم: "حمادة 2

 

 (92141) صحيفة الدستور

 1 توجه إلعادة القوائم السعرية السابقة للمطاعم 1

 1 دينار 9111فتح باب استقدام عامالت المنازل من كينيا بكلفة  2

 1 خارج المخيماتمن الالجئين السوريين في االردن % 11: الصليب االحمر 3

 1 مليار دينار حجم الفاقد الضريبي 9.1: النسور 4

 21 مرضا مهنيا جديدا   41نظاما متعلقة بالقانون الجديد وتضيف  92تنجز : الضمان  5

 22 بالمائة 45بالمائة يعمل منهم  21نسبة القوى العاملة بالمملكة : العناني 2

 23  لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية تستمع لمطالب تجار االقمشة وااللبسة 7

 23 االردن مقرا  للهيئة العربية للطاقة المتجددة 2

 

 (5442) صحيفة العرب اليوم

 13 2115مليار دينار قروض مستحقة السداد قبل نيسان  5,5 1

 13 مشكلة المزارعين بالتسويق في ضل زيادة اإلنتاج برغم فتح اسواق جديدة: حدادين 2

 13 تعديل بدالت المناولة في ميناء حاويات العقبة 3

 14 مليون دينار تكلفة فاتورة التقاعد الول شعرين من العام 121 4

 14 مليارات دوالر لتغطية تكاليف الالجئين 4االردن يطلب  5

 

 (0541)  صحيفة الغد

 1ب  الستيراد الغاز" إسرائيل"الحكومة تفاوضت مع  :مصدر 1

 2ب  السلع الرمضانية اعتبارا من منتصف الشهر المقبلتعرض " المدنية" 2

 2ب  أشهر 5سلع أساسية يغطي متوسط استهالك  7مخزون المملكة من  3

 2ب  األحوال الجوية والتوترات السياسية تجعالن سوق الغذاء أكثر تقلبا": فاو" \اقتصادي  تقرير 4

 7ب  آليات اإلستفادة من برنامج الخبراء الهولنديالصناعة تبحث  غرف 5

 8ب  %74من الطائرات وأجزائها ترتفع  مستوردات المملكة 2

 8ب  %1,14البورصة يرتفع  مؤشر 7
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