
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/3102/ 32الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (06361)  صحيفة الرأي

 4 ال حظر على استيراد اللحوم" الزراعة" 0

 4 منع استخدام الحليب المجفف في صناعة االلبان 3

 2 مليون جنيه استرليني لألردن 07: السفير البريطاني 2

 6 مليارات كيس بالستيكي في االردن سنويا 5استهالك  4

 31 أخذت عينات موسعة من عنابر شحنة القمح الرومانية" الغذاء والدواء: "مصدر 2

 31 5705تناقش مشروع قانون أعمال الصرافة لسنة " االقتصادية النيابية" 6

 31 بسبب تراجع اليورو والنفط% 07ترجيح انخفاض أسعار المالبس  7

 31 تراجع معدالت التضخم ينعكس إيجابا على القوة الشرائية للمواطنين: خبراء 6

 21 اية للصناعة المحليةالشديفات يدعو لفرض رسوم حماية على مركز البندورة المستورد حم 1

 21 5705طاولة مستديرة في عمان لمناقشة استطالع المدراء الماليين في الشرق األوسط  01

 

 (07306) صحيفة الدستور

 5  الهاشمي شارع في االقتصادية الحركة لتنشيط اجراءات تدرس" األمانة"  0

 7  الخضار نقل برادات نقص مشكلة لحل جديدة آلية 3

 77  الحاويات ميناء في الرقابية اإلجراءات تساند" المستهلك حماية"  2

 77  الجمعة الوطني االقتصاد إلداء السابعة المراجعة انتهاء ترجيح 4

 42  دينار مليون 411 الى سيصل" التنموية معان"  بـ الشمسية الطاقة مشروع في االستثمار حجم 2

 

 (6330) صحيفة العرب اليوم

 06 "اي فواتيركم"ماليين دينار قيمة الفواتير المحصلة عبر  2 0

 06 الـفاخـــوري يطـــلع المـــشاركين بمــنتدى االقتصاد العالمي على فرص االستثمار في األردن 3

 01 مليار دوالر بنهاية أيار 0237االحتياطات األجنبية تستقر عند  2

 

 (2116)  صحيفة الغد

 4ب  للتجار الصحي التأمين مشروع استبانة لتعبئة دعوة/ عمان تجارة غرفة إعالن 0

 7ب  دوالر مليون 721 بقيمة استحقاق وسداد دوالر مليار 3 القتراض تستعد الحكومة 3

 7ب   المتجددة للطاقة األخضر الممر تنفيذ قرض على" الكهرباء" لـ توافق" العام الدين" 2

 7ب  العقبة في مستمرة الشاحنات أزمة: الداوود 4

 3ب  الحاويات ميناء في الشاحنات انسياب حركة تعيق تحديات: فالمنت 2

 3ب  روسيا في" االقتصادي المنتدى" بـ يشارك التخطيط وزير 6
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