
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/1125/ 12خميس ال
 الصفحة                                                                                                                                  (21151)  صحيفة الرأي

 15 مذكرة تفاهم لتعزيز دور المرأة باألنشطة االقتصادية 2

 5 الرفاعي يطالب بإيجاد مشاريع تنموية واقتصادية لتخفيف مشكلتي الفقر والبطالة 1

 15 مليار دينار حجم التسهيالت االئتمانية في الربع االول 3.91" المركزي" 3

 44 الوكالة االمريكية للتنمية الدولية تعقد منتدى المرأة القيادية في قطاع الطاقة 4

 44 تلتقي مدير وكالة التنمية والتعاون التركي" رجال االعمال" 5

 

 (28243) صحيفة الدستور

 12 االقتصادية االنشطة في المرآه دور لتعزيز تفاهم مذكرة 2

 2 غدا الرسمي واالفتتاح 111 اليوم ينطلق" العالمي االقتصادي المنتدى"  1

 9  "رمضان"   لـ استعداد الغذائية المنشآت على للتفتيش عمل خطة تعد"  والدواء الغذاء"  3

 12 %8.4 للمملكة التجاري العجز انخفاض: 1125 االول الربع في 4

 11  الغذائية المواد قطاع تواجه التي التحديات بمعالجة تطالب التجار نقابة 5

 11  التجاري التعاون لتعزيز وصوفيا عمان بين جوي خط لفتح دعوة 1

 

 (1284) صحيفة العرب اليوم

 24  انخفاض اعداد السياح االجانب في الثلث االول% 31 2

 24  دعم اممي لخطة االستجابة االردنية لالزمة السورية 1

 25  الفاخوري يؤكد أهمية الدعم السعودي لالردن لمواجهه التحديات االقتصادية 3

 

 (3485)  صحيفة الغد

 5أ  الملك يبحث مع مسؤول سعودي التعاون االقتصادي بين البلدين 2

 2ب  مليون دينار 812.1السيولة المحلية ترتفع  1

 2ب  في المملكةدراسة لتقييم واقع برنامج محطات المعرفة : وزيرة االتصاالت 3

 2ب  مليون دوالر من المنحة الخليجية 41اتفاقيتان بين السعودية واالردن لتمويل مشاريع بـ  4

 1ب  مليون دينار انفاق االردنيين على السفر للخارج 184 5

 1ب  %38زوار البترا يتراجعون  1

 3ب  الستيراد الغاز الفلسطيني" بريتيش غاز"الحكومة تعتزم االتفاق مع : مصدر 8

 4ب  خالل الربع األول% 1ارتفاع الصادرات الوطنية الى دول اتفاقية التجارة الحرة بنسبة  4
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1 KING, TOP Saudi executive discuss economic cooperation 1 

3 Jordan to sign two deals within nuclear power plant project-Toukan 2 

3 ‘commercial sector reaching out to new markets as regional unrest closes traditional 

ones’ 
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