
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 72/27/7122األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (27422)  صحيفة الرأي

 8  النبوي المولد بذكرى احتفاالن 2

 42   عمان تجارة غرفة/ وحدة مصلحتنا وحدة ايدنا اعالن 7

 4  الصيانة استكمال بعد عمله يستأنف المركزي الخضار سوق 3

 4  العمل معايير مستقبل يبحث جهد اي الحتضان مستعدون: نجمة أبو 4

 44   الفانك فهد/ االقتصادية السياسة مناقشة 2

 44   قضماني عصام/ السوق وقوى االجر زيادة 7

 42  تتوقف ولم مستمرة االئتماني التسهيل برنامج حول" الدولي النقد" مع مفاوضاتنا: حكومي مصدر 2

 42  الميالد عيد احتفاالت رغم المصاغ على متواضع طلب 8

 22  المقبل العام مطلع السعودي االردني االقتصادي المنتدى فعاليات تنظم" االردن تجارة" 9

 

 (22392) صحيفة الدستور

 77 الشريف النبوي المولد بذكرى تحتفل" عمان تجارة" 2

 7 والمركبات السواقين لترخيص الجديد النظام على بالموافقة ملكية إرادة 7

 7 العطل أوقات في المركزي السوق داخل الصيانة أعمال لتنفيذ يوجه عمان أمين 3

 72 األلبان صناعة في التحنيط مواد استخدام مخاطر من تحذر المستهلك 4

 72 7122 العام االتصاالت قطاع ايرادات دينار ماليين 81703 2

 72 األردن في السعودية االستثمارات حجم دوالر مليارات 21 7

 77 السابقة باألعوام مقارنة محليا   المائدة بيض أسعار استقرار": الدستور" لـ تجار 2

 

 (4189)  صحيفة الغد

 7ب  تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف" تجارة عمان" 2

 2  أ اليوم" النواب"سياسة الحكومة االقتصادية والرد على المرافعة النسور على جدول  7

 2ب   تسارع وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة يعوض تأخير اإلنجاز لسنوات: مسؤولون 3

 2ب  تقرير اقتصادي  /تزايد الضرائب وتجاهل السوق لهبوط النفط يحوالن دون انخفاض األسعار 4

 7ب  %11نفط برنت ينخفض  2

 4ب  تقرير اقتصادي/ اقتصادية تواجه المستثمرين العام المقبلأزمات  6أهم  7

 

The Jordan Times (12214)                                                                                                                        Page  

1 More solar energy projects in pipeline 1 

2 Cypriot signature tourism destinations seek to reach our to Arab world through 

Jordan’s gate 

2 

3 Exploitation of legal gaps leads to ‘forced labour ‘ in Jordan-report 3 

3 Arab labour officials discuss means to unify relevant laws 4 

10 Jordanian-Saudi economic forum to be held in January 5 5 
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