
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5105/ 3األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (03531)  صحيفة الرأي

 53 فهد الفانك/ نقاد المديونية هل تنقصم الجرأة  0

 52 غدا  ,, معرض للمنتجات التايلندية  5

 31 "الفوسفات"اهتمام آسيوي أفريقي في اقامة مشروعات مشتركة مع : المجالي 3

 55 توقيع مذكرة تفاهم لدعم وتصنيف قطاع البناء األخضر 4

 55 ارتفاع الرقم القياسي ألسعار األصول العقارية في الربع األول 5

 55 5104أرباح شركات االتصاالت الرئيسية العام قرارات حكومية والمنافسة أدتا النخفاض صافي : ديرانية 3

 

 (06035) صحيفة الدستور

 55 تدعو إلعادة النظر بأجور الشحن البحري والبري" تجارة عمان" 0

 50 مليار دوالر 0.5الخزانة األمريكية توافق رسميا  على كفالة سندات لألردن بقيمة  5

 50 دينار للطن 0.1تخفيض أسعار الطحين المدعوم  3

 55 تطالب بالتحقق من وجود أدوية بيطرية منتهية الصالحية" حماية المستهلك" 4

 

 (3014) صحيفة العرب اليوم

 04 تسعير المحروقات لهيئة الطاقة والمعادنتوجه حكومي إلحالة ملف  0

 04 مليون دينار 511ترفع رأسمالها بـ " الملكية" 5

 05 الحكومـــة تطــيل آجال استــحقاق الــدين الـعام 3

 05 اهتمام آسيوي أفريقي إلقامة مشروعات مع الفوسفات: المجالي 4

 05 50دينارا غرام الذهب  54 5

 

 (3156)  صحيفة الغد

 1ب  تدعو لتخفيض أجور الشحن" تجارة عمان" 

 3أ  ضمن شروط معينة" اراجيل"تقدم " مقاه وكوفي شوبات"منح تراخيص جديدة لـ ": االمانة" 0

 3أ  مليون دينار 1.5آلية بكلفة  24أمانة عمان تعزز أسطولها الخدمي بـ  5

 3أ  االمانة بمنحهم فرصة لترخيص"يطالبون " فاليت"عاملو  3

 2أ  "الحرة االردنية السورية"وظيفة بسبب إغالق  011سكان بلدة السرحان يخسرون  4

 0ب  مليون دينار على خدمات االتصاالت العام الماضي 211االردنيون ينفقون  5

 0ب  دير شحنة القمح البولنديةتبدأ بإجراءات اعادة تص" الغذاء والدواء" 3

 0ب  ألف اسطوانة غاز العام الماضي 3.3تتلف " المصفاة" 6

 5ب  تؤكد إلزامية انتساب المؤسسات الصناعية في العقبة" صناعة عمان" 1

 1ب   
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3 Fuel prices rise by around 3% 1 

3 New professional associations complex to be ready in three years 2 

4 Vocational training fund reports 400% expansion in beneficiary base last year 3 

8 Need for wisdom to defuse a crisis  4 

10 Orange Jordan plans wide-ranging initiatives to address constraints, Improve 

performance 
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