
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/11/5112  الخميس
 الصفحة                                                                                                                                  (18361)  صحيفة الرأي

 5 91اغالق اربع منشآت غذائية مخالفة وايقاف  1

 5 مليار دينار اجمالي االيرادات الضريبية لنهاية تموز 4.2 5

 53  تبدأ بفحص تكنولوجيا التحويل الموضعي للصخر الزيتي" جوسكو" 3

 53 شهور 3بدء العمل بمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء بعد  1

 53 منذ بداية العام% 42أسعار الذهب تنخفض : امسيح 2

 51  االردن رائد في مجال الطاقة المتجددة رغم كل الصعوبات والعوائق: وزير الطاقة 8

 51  المملكة االعلى انتشارا لالنترنت اقليميا ورائدة في تبني أحدث التقنيات: هاينك 7

 

 (17311) صحيفة الدستور

 1  دنانير 7تخفيض أسطوانة الغاز المنزلي الى  1

 1  مشروع قانون معدل للزراعة بغلظ العقوبات على المخالفين 5

 1  موسم عصر الزيتون يبدأ اليوم 3

 8  فلسطين باستثناء احد مع السياحي القطاع في تاريخيا يروج لم االردن:  الفايز 1

 11  والفواكه الخضار اسعار على كبير ارتفاع 2

 

 (1115)  صحيفة الغد

 1ب   عمان تجارة غرفة/ تدريبية دورات اعالن 1

 11أ  العقبة الى نوبيع من محملة اردنية احنة 311 نقل يوقف العبارات تعطل: الداوود 5

 1ب   الضائعة الفرصة تقييم: االقتصادية االردنية المرأة مشاركة ضعف 3

 3ب  العالمي التنافسية مؤشر في 81 المرتبة على يحافظ االردن 1

 3ب  الحالي الشهر نهاية المتجددة للطاقة الثانية الجولة مشاريع من الكهرباء شراء اتفاقيات توقيع 2

 3ب  %8 ترتفع المحلية السيولة 8

 

The Jordan Times (12140)                                                                                                                        Page  

2 Prices of gasoline down, Diesel, Kerosene up 1 

2 Tribes, gov’t in legal dispute over Dead Sea development    2 

3 Forum to encourage industrialists to rely on renewable energy 3 

3 Company developing first oil shale plant seeks extension on October deadline  4 

3 Gov’t report criticizes quality of services at Labour Ministry branch 2 

3 Thailand to aid Jordan on cloud seeding project 8 

3 CSCC markets to open this Friday 7 

3 Jordan 13
th

 globally in availability on engineers, scientists 6 
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