
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/5112/ 1األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (19567)  صحيفة الرأي

 5 دونوم لتوسعة ميناء العقبة 077فاعليات تثمن تخصيص  1

 2 تنسيق حكومي لتأمين المنتجات الزراعية الى االسواق العربية 5

 52 فهد الفانك/ هل للصناعة مستقبل؟ 3

 52 لتخفيف كلف التشغيل% 07اجور نقل الشاحنات من ميناء العقبة ترتفع : الداوود 2

 52 يوم 5.31اقتراح لتمديد اعفاء غرامات تأخير مستوردي ميناء الحاويات لتصبح : أبو صعليك 2

 52 العراقية العالقة على حدود كربالء الى ساحات التبادلمن الشاحنات % 01إدخال : حمودة 9

 

 (17552) صحيفة الدستور

 81  اليوم الحسيني المسجد ساحة في دينيا احتفاال تنظم" عمان تجارة"  1

 8  البنزين سعر وتثبيت 111 والسوالر والكاز الغاز أسطوانة سعر تخفيض 5

 81  الحالي العام من االولى الخمسة الشهور في المغتربين حواالت دينار مليار 3

 81  رمضان بداية منذ تموينية مخالفة 722 4

 81  والشمس الرياح طاقتي باستخدام الكهرباء لتوليد اتفاقية 13 5

 81 التخزينية قدراته وزيادة الحاويات ميناء الستعماالت دونم 711:  الملقي 6

 

 (9557) صحيفة العرب اليوم

 11 مليـــار دينـــار النقد المصدر في االردن 53001 1

 11 رفع االستطاعة التوليدية لمشاريع الطاقة المتجددة: وزير الطاقة 2

 16 % 5.30المحبطون يرفعون معدل البطالة إلى : اإلحصاءات 3

 16 اتفاقية لتشغيل األردنيين بقطاع المحروقات 4

 16 انخفاض الصادرات االردنية لمنطقة اليورو%  51 5

 

 (3619)  صحيفة الغد

 3ب  اليوم الحسيني المسجد ساحة في دينيا احتفاال تنظم" عمان تجارة" 1

 8ب  البولندية القمح شحنة تصدير بإعادة ملتزمة" الصناعة: "الشمالي 2

 3ب  الحاويات ميناء أزمة لمناقشة جلسة يخصص الوزراء مجلس 3

 3ب  الطاقة استهالك لتخفيض المتجددة الشمسية الطاقة على تعتمد" الجمارك" 4

 1ب  العربية المنطقة في البينية التجارة تعود هل 5

 

The Jordan Times (12066)                                                                                                                        Page  

2 Jordan signs 13 deals to build solar,wind power plants 1 

3 ‘Amman municipality working to remove vendors’ street stall’s 2 

3 Government keeps petrol prices unchanged 3 

3 Food traders plan to sue ACT, ASEZA over shipment handling delays 4 

10 Expatriate remittances rise 2.4% to $1.08 during five months 5 
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