
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/5/2102األحد 
   الصفحة                                                                                                                                 (02201)  صحيفة الرأي

   52 تثني على جهود الموردين والتجار في توفير السلع خالل رمضان" تجارة عمان" 0

   1 على أي فرصة عمل" افدونالو"األولوية في التشغيل لألردنيين ولن ينافسهم : القطامين 2

   21 فهد الفانك/ تكاليف المعيشة ارتفعت أم انخفضت؟  3

   21 عصام قضماني/ قانون الشركات  4

   22 إطالق مشروع تطبيق التوثيق والتوقيع اإللكتروني قريبا  : شويكة 5

   22 الممنوحة لقطاع اإلنشاءات بنهاية الربع األولمليون دينار التسهيالت  324 2

   31 آالف فرصة عمل 4قروض صندوق التنمية يوفر : فريج 7

   31 اليوم... مؤتمر العراق العربي إعمار واستثمار يبدأ  1

   31 غدا  ... المؤتمر اإلقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ينطلق  2

   32 النائب خير أبو صعيليك/ االصالح وأطراف المعادلة االقتصادية  01

   32 على أرفع شهادات التصنيف العالمية والمحليةالمقاول األردني حائز : طوقان 00

   52 اتفاقية خدمات جوية بين األردن وتركيا 02

   52 الستقبال السياح األردنيينبلدية صامسون التركية مستعدة  03

   

   (07543) صحيفة الدستور

   0  من التجار المحافظة على استقرار األسعار خالل رمضانتطلب " تجارة عمان"  0

   20  يتوسم خيرا باعادة فتح منفذ طريبيل  القطاع التجاري 2

   5  افتتاح معبر طريبيل الحدودي قريبا: السفيرة العراقية  3

   00  مجلس إدارة جديد لجمعية المستشفيات الخاصة برئاسة الحموري 4

   20  دينارا للطن محليا  41انخفاض اسعار حديد التسليح  5

   22  مساهمة المرأة في االقتصاد العربي ال تزال متدنية جدا: بدران  2

   

   (4232) صحيفة الغد

   2ب   تثني على جهود الموردين في توفير السلع الرمضانية" تجارة عمان" 0

   2ب   تختتم اجتماعها التنفيذي األول في االردن" المينا" 2

   2أ   "مستقلة االنتخاب"المصري يدعو لقرار سياسي بالتزام مؤسسات الدولة بإجراءات  3

   0ب   فتح معبر طريبيل يعيد الحياة للقطاعات االقتصادية والصادرات المحلية: مسؤولون 4

   2ب  2102جمعية البنوك تبحث مع مراقب عام الشركات مشروع قانون الشركات  5

   

The Jordan Times (12338)                                                                                                                       Page  
  

3 Expected reopening of Iraq border revives farmers, exporters’ hopes  1   

10 Aqaba Container Terminal awarded ‘ISO 14001:2015’ certification  2   

10 LafargeHolcim Jordan signs MoU with A/E Business Council  3   
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