
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/5302/ 03الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (02051)  صحيفة الرأي

 25 تبذل جهودا لتسهيل عبور الصادرات االردنية للعراق" تجارة عمان"  0

 52 ركزية في المحافظاتتفعيل دور المجالس المحلية تنمويا واستثماريا لتطبيق الالم: غرف تجارية 5

ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وموظفوها الحاج المهندس فتحي الصغير عضو مجلس إدارة  0
 الغرفة األسبق

15 

 52 فهد الفانك/ من المسؤول؟: انخفاض الصادرات 1

 57 مليون استثمارات الطاقة الشمسية في معان 044 2

 57 تبحث موضوع خسائر شركة الكهرباء ا لوطنية" المالية النيابية" 2

 57 "الفزعة"سياسة جديدة إلدارة األزمات االقتصادية بعيدا عن  0402رؤية : خبراء 7

 52 تأثيرات سلبية وإيجابية النخفاض أسعار النفط عالميا على االقتصاد الوطني: خبيران 2

 25 نقابة التجار تحذر من شخص بحوزته شيكات مسروقة 9

 25 من اجمالي انفاق الشركات على المسؤولية االجتماعية% 04يستحوذان على " البوتاس"و" العربي" 03

 25 األسعار محلياتجار يؤكدون انتعاش الطلب على الذهب مع هبوط  00

 

 (07523) صحيفة الدستور

 1  الوطني االقتصاد وتطوير دعم في العقبة دور أهمية يؤكد الملك 0

 1  العراق الى االردنية البضائع مرور بالدة تسهيل يؤكد الكويت أمير 5

 1  دوالر مليون 501 الى" الوطنية الكهرباء"  خسائر انخفاض 0

 22  واالجتماعية االقتصادية السياسات مستقبل يرسم طريق 5352 االردن وثيقة: فاخوري 1

 22  اليوم يبدأ الدولي عمان صيف مهرجان 5

 22  مسروقه شيكات بحوزته شخص من تحذر" الغذائية المواد تجار نقابة"  6

 

 (0915)  صحيفة الغد

 5ب  للعراق االردنية الصادرات عبور تسهيل على تعمل  "عمان تجارة" 0

 إدارة مجلس عضو الصغير فتحي المهندس الحاج وموظفوها عمان تجارة غرفة إدارة مجلس وأعضاء رئيس ينعى 5

 األسبق الغرفة

 50أ 

 2أ  توصياته بتطبيق يمكن االردنيين المغتربين مؤتمر نجاح: جودة 0

 2أ  المستشفيات بقطاع االستثمار نسبة% 5032: الحموري 1

 0ب  المنزلية االسطوانات على الطلب يقلص الغاز أسعار انخفاض ترقب 2

 5ب  "والدواء الغذاء" نتائج صدور بعد للموردين الحبوب أثمان دفع تشترط"  الصناعة" 2

 

The Jordan Times (12089)                                                                                                                        Page  

3 Expatriates urged to invest in kingdom’s healthcare, renewable energy sectors 1 

1 ASEZA, partners urged to stimulate investment, tourism 2 

3 Consumer society encourages growing lemon trees 3 

3 Jordanian women living . working avroad share experiences, challenges 4 

3 ‘Gov’t seeks to improve services offered to expatriates’ 5 
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