
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/1122/ 12األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (26161)  صحيفة الرأي

 16 دعوة لتعبئة استبانة مشروع التأمين الصحي للتجار/ اعالن غرفة تجارة عمان  2

 11 يحذر من مخاطر عدم تحديث مصفاة البترول" النقد الدولي" 1

 11 مليون دينار 111تنفيذ المرحلة الثالثة من الوحدة البخارية بكلفة " السمرا" 3

 11 الخبز بسبب الالجئين والمغتربينارتفاع الطلب على % 05: الحموي 4

 16  الصكوك اإلسالمية وعاء المتصاص فائض سيولة المصارف:خبراء 2

 12 "تنموية المفرق"منطقة حرة لجذب المزيد من االستثمارات بـ  6

 32 االرتقاء بالقطاع السياحي بتطوير المنتج والترويج: الفايز 1

 32 أزمة السياحة تراوح مكانها: الزوايدة 6

 31 "الرقابة المركزية"و" المتكاملة المدمجة"بين آلية .. الرقابة على المنتج الغذائي 2

 33 بين إرباك التاجر وتحقق األمن الصحي.. تعدد المرجعيات الرقابية 21

 21 تراجع الطلب على الدواجن ثالث أيام رمضان% 50: حمودة 22

 21 يوقعان اتفاقية تمويل مشاريع" المركزي"و" العربي اإلسالمي" 21

 21 ميناء الحاويات صمام أمان لألمن الغذائي: الملقي 23

 

 (21124) صحيفة الدستور

 1  نمو المديونية آخذ باالنخفاض سنويا: المالية  2

 11  تراجع اسعار كثير من الخضار والفواكه 1

 11  مليون دينار حجم صادرات المناطق الحرة االردنية" 134: " خالل الشهر الماضي  3

 11  حاوية يوميا 611ميناء حاويات العقبة الى ارتفاع حركة المناولة في  4

 11  دول أجنبية 6االردن يستورد اللحوم الحمراء من  2

 

 (6122) صحيفة العرب اليوم

 26 1111 بحلول%  11 الى سيصل الكهرباء لتوليد الغاز على االردن اعتماد 2

 26 األخير الربع في أعمالها تبدأ ائتماني استعالم شركة ترخيص 1

 22 األردن فــي نسمة 6611 لكل بنكــي فــرع 3

 22 األردن فـي فـّعال خــلوي اشــتراك مليـــون 2216 4

 

 (3216)  صحيفة الغد

 1ب  إقرار نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء 2

 1ب  مليار دوالر حجم االستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة 114 1

 1ب  الحكومة لم تحفز النمو االقتصادي بشكل كاف: اقتصاديون 3

 2ب  الشركات الصغيرة والمتوسطة تقود النمو: قندح 4

 2ب  تدعو الى تشكيل تجمع أردني صيني لنقل التكنولوجيا" صناعة عمان" 2

 2ب  الحكومة ستلغي نظام رسوم المالهي العامة: مصدر 6

 4ب  "الميناء"يؤكدون استمرار تأخير التخليص على البضائع في " المواد الغذائية"كبار مستوردي اللحوم و 1

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/721059.html
http://www.alrai.com/article/721084.html
http://www.alrai.com/article/721081.html
http://www.alrai.com/article/721082.html
http://www.alrai.com/article/721105.html
http://www.alrai.com/article/721144.html
http://www.alrai.com/article/721143.html
http://www.alrai.com/article/721080.html
http://www.alrai.com/article/721092.html
http://www.alrai.com/article/721125.html
http://www.alrai.com/article/721129.html
http://www.alrai.com/article/721133.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/3/78/first1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/78/17partt2.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/78/17partt2.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/78/17partt2.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/78/19bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/78/19bus.pdf
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/?p=439310
http://alarabalyawm.net/?p=439312
http://alarabalyawm.net/?p=439331
http://alarabalyawm.net/?p=439333
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.ammanchamber.org.jo/


 4ب  قروش للكيلو من أرض المزرعة 21أسعار الدواجن تنخفض  6

 4ب  طلب كبير على القطايف والخبز بداية رمضان 2
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1 Demand for food returns to normal; surge expected on payday 1 

10 Central; bank signs agreement with Islamic international Arab Bank 2 

10 Jordanian company seeks new legal form outside stock exchange 3 
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