
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/5102/ 3األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (06561)  صحيفة الرأي

 0 هل يغير إنفاق نصف مليار دينار خالل عام الواقع المائي في المملكة؟ 0

 50 دنانير نتيجة ارتفاع الكلف 3تخفيض أسعار الطحين الموحد بواقع  5

 50 وزارة المالية تتوقع طرح سندات اليوروبوند قبل نهاية حزيران 3

 55 والمقاوالت المحرك األكبر لالقتصاد الوطني وللقطاعاتقطاع اإلنشاءات : النسور 4

 55 جامعة الدول العربية تحتضن اجتماعات االتحاد العربي للنقل البري 2

 53 وشروط العطاءات مبالغ فيها" العالمية"المواصفات الفنية األردنية لقمح أعلى من ": الرأي"لـ  مستوردون 6

 54 شركة ناشئة تعرض مشاريعها لمستثمرين عالميين ومحليين 03 7

 

 (07016) صحيفة الدستور

 55  غرفة تجارة عمان/ اعالن دورات تدريبية  0

 0  شرط لتجديد رخص سائقي المركبات العمومية" الضمان" إبراء الذمة من : الروابدة  5

 50 قانون الجرائم اإللكترونية يغلظ العقوبات ويدخل حيز التنفيذ 3

 50  البنك المركزي يحذر من التعامل مع شركات تقدم قروضا من البنوك 4

 55  التجاري والصناعي يطالبان الكويت بإزاله المعيقات امام الصادرات االردنيةالقطاعان  2

 55  المشتركة تبحث انسياب السلع والمنتجات بين البلدين" االردنية الكويتية –التجارية "  6

 

 (6517) صحيفة العرب اليوم

 3 والقمح ما زال في الصوامع" الغذاء والدواء"ال نمارس أي ضغوط على : العلي 0

 01 ألف طن قمح مخزون األردن االستراتيجي 123 5

 01 النقل تتجه إلى استحداث خطوط مالحية بحرية تجارية جديدة 3

 01 تنفذ حمالت تستهدف األسواق الخليجية" تنشيط السياحة" 4

 01 عرض الفرص االستثمارية في المدن الصناعية األردنية برام هللا 2

 01 5102انخفاض حجم التداول العقاري في %  1 6

 

 (3111)  صحيفة الغد

 6أ  من مجموع العاطلين عن العمل% 31البطالة بين الشباب االردنيين تصل الى : أبو حسان 0

 7أ  البلديات والالمركزية" المشتركة النيابية"اليوم وتوقع اقرار " باستثنائية النوا"أولى جلسات  5

 0ب  القطاع الخاص يحذر من آثار كارثية على االقتصاد الوطني في حال ابرام اتفاقية تجارة حرة مع اسرائيل 3

 0ب  من المواطنين يرون أن وضع االقتصاد االردني سيئ وسيئ جدا% 27: استطالع 4

 4ب  5104مليون دوالر في االردن خالل  71آالف مشروع صغير ومتوسط بـ  6الدولي يمول البنك  2

 4ب  مليار دوالر االحتياطي االجنبي من العمالت 0336 6
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2 Jordan an ideal destination for regional, int’l conferences meetings-sector leader  1 
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3 Mulki urges Aqaba hotels to prepare special programmes for Ramadan 2 

4 40 tonnes of potatoes from Palestine destroyed  3 

4 More than half of 1.200 sample pessimistic about country’s economy 4 

4 Construction sector bital for jorda’s economy, security- PM 5 

10 Jordan’s businesspeople ask Kuwait to improve flow of goods 6 

 


