
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5102/ 52األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (07065)  صحيفة الرأي

 62 بدء اجتماعات الدورة الثانية لمجلس االعمال االردني الروماني المشترك 0

 3 5106شكوى عمالية في  6764تتلقى " العمل" 5

 2 نتائج رصد المواد الغذائية تثبت مطابقتها للمواصفات 4

 62 فهد الفانك/ والمتوسطة  تمويل الشركات الصغيرة 6

 62 يواصل ارتفاعه حتى منتصف شباط" برينت" 2

 62 5106للخزينة العام " تنظيم قطاع االتصاالت"مليون دينار حولتها  591: الطعاني 7

 62 السفير االندونيسي يزور غرفة تجارة السلط 6

 62 "القطاع"اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية ووزارة االتصاالت وجامعات أردنية لتحسين مهارات خريجي  8

 62 عدلي قندح/ السياسات النقدية غير التقليدية واستمرار تباطؤ نمو االقتصاد العالمي 9

 62 التونسية المشتركة خالل شهريناجتماعات اللجنة االردنية  01

 62 5151خطة لخفض الفاقد في نظام الكهربائي بحلول : وزير الطاقة 00

 62  مساهمة االسطول البحري العربي في النقل البحري العالمي للتجارة% 2 05

 22 أسابيع 4دينار محليا خالل  5251غرام الذهب ينخفض  04

 22 ق النقد يجري المراجعة السادسة لبرنامج االصالح المالي واالقتصاديصندو 06

 

 (06199) صحيفة الدستور

 62 تبحث العالقات االقتصادية مع تونس" تجارة عمان"  0

 1 تؤكد سالمة األغذية المتداولة في االسواق" رصد المخاطر" نتائج  5

 1 يصوت على الموازنه اليومالنواب  4

 6  تمدد فترة تجديد الرخص المهنية واالعالنية حتى نهاية آذار المقبل" االمانه"  6

 12 تطلق مبادرة لتشغيل الشباب االردني بالقطاع الصناعي" صناعه االردن"  2

 12 لباقي مناطق المملكة" العقبة" يطالبون بالتصدي لعملية تهريب االلبسة من " تجار االلبسة"  7

 62  االردن وتونس يتفقان على عقد اجتماعات الدورة الثامنه للجنة العليا المشتركة 6

 

 (7047) صحيفة العرب اليوم

 06 5106في " رفع التعرفة"من جراء « توزيع الكهرباء»ارتفاع ارباح %  752 0

 02 العام الماضي%  06االحتياطات األجنبية ترتفع  5

 

 (4690)  صحيفة الغد

 9 تعزيز التعاون االقتصادي مع االردن أولوية تونسية: العبدولي 0

 9 آذار 40تمدد فترة تجديد الرخص لغاية " االمانة" 5

 12 مليون دوالر 521بقيمة " المغطس"مشروع استثماري في : مصدر 4

 12 وفد تجاري كوري جنوبي يزور عمان غدا 6

 12 اتفاقية حكومية مع روسيا لدعم إنشاء المحطة النووية 2
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