
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/2102/ 22األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (09061)  صحيفة الرأي

 31 عقد المنتدى االقتصادي العالمي في األردن دفعة قوية لجهود إصالح االقتصاد الوطني: اقتصاديون 0

 9 قبة الشهر المقبلسائح بال وسائل نقل في الع 2211: المسلماني 2

 8 حملة للتأكد من التزام المؤسسات بتشغيل ذوي اإلعاقة 3

 26 ترجيح تثبيت أسعار المحروقات نهاية الشهر الحالي 4

 26 الحكومة توقع مع نظيرتها الروسية نهاية الشهر اتفاقية دعم إنشاء أول محطة نووية 2

 26 للمقاوالت يعقد في حزيران المقبلالمعرض الدولي األول والشامل  9

 29 وأمانة عمان" اإلسكان"العواملة يثمن إعادة فتح قنوات االتصال ما بين مستثمري  1

 

 (01022) صحيفة الدستور

 20  انعقاد المنتدى االقتصاد العالمي في االردن يخدم االقتصاد الوطني" : تجارة عمان"  0

 0 إجراءات قانونية للحد من االستخدام المخالف لألرصفة 2

 20 تشارك في مؤتمر دعم االقتصاد المصري" تجارة االردن"  3

 22  إطالق فعاليات المعرض الرابع لمنتجات الزيتون والتكنولوجيا الثالثاء 4

 22 عمان تشهد إطالق عقد االمم المتحدة للطاقة المستدامة على مستوى المنطقة 2

 

 (9024) صحيفة العرب اليوم

 04 الرسوم والضرائب افقدت القطاع السياحي قدرته على المنافسة 0

 04 20دينار سعر غرام الذهب عيار  2440 2

 04 دوالرا للبرميــــل 22بـــــرنــت يرتفــع ويــسجل  3

 02 منذ كانون الثاني" كهرباء"الف سهم  421الضمان تشتري  4

 02 % 1418بورصة عمان تنهي األسبوع على انخفاض بنسبة  2

 

 (3809)  صحيفة الغد

 4ب  منتدى البحر الميت فرصة لتعزيز تنافسية االقتصاد": تجارة عمان" 0

 00أ  "توليد الكهرباء"القطاع الصناعي يرفض تحمل خسائر : الور 2

 0ب  ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة بخصوص تجديد رخصة الجيل الثاني" اورانج" 3

 2ب  تدعو لالستفادة من فرص المنتدى االقتصادي العالمي" المستثمرين في قطاع االسكان" 4

 4ب  المصفاة تنتج الزيوت المعدنية المحلية بمواصفات عالمية: العالوين 2

 4ب  البنك المركزي يطلق نظام التسويات االجمالية الفوري 9

 

The Jordan Times (11980)                                                                                                                        Page  

3 ‘Jordan among world’s top 10 producers of olive, olive oil’ 1 

10 ‘Central bank of Jordan launches new real time gross settlement system 2 
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