
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/01/5102  األحد
 الصفحة                                                                                                                                  (08361)  صحيفة الرأي

 52 ألف طن قمح وشعير 022تطرح عطاء لشراء " الصناعة والتجارة" 0

 52  مليار دينار ديون على المملكة لصالح مؤسسات اقليمية ودولية لنهاية حزيران 0.2 5

 52  ال نقبل ان يدار مستقبل المصفاة على حساب المستهلكين بكلفة وسلعة غير اقتصادية: سيف 3

 52  يؤكد أهمية زيارة الملك لبالده في تطوير العالقاتالسفير الكوري  4

 52  مليون مسافر منذ بداية العام 8.4يستقبل " علياء الدولي" 2

 52  آالف الحجاج المصريين عبر العقبةعودة : الملقي 8

 31 تسهل مهام المستثمر في المفرق" الصناعة والتجارة" 1

 28 مليون دينار مستوردات التجار من االلبسة للموسم الشتوي 53: القواسمي 6

 

 (01303) صحيفة الدستور

 1  الحكومة بصدد تحديد مستقبل المصفاه 0

 11 القطاع التجاري يستنكر ممارسات االحتالل تجاه المسجد االقصى 5

 11 لتخفيض أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي لتعزيز تنافسيتهيدعو " صناعه االردن"رئيس  3

 11  الثاني بالربع االجمالي المحلي الناتج نمو تقود االستخراجية الصناعات 4

 

 (4112)  صحيفة الغد

 1أ  والمساكن للسكان العام للتعداد سياسية اهداف ال النسور 0

 01أ  ورومانيا االردن بين والتجاري االقتصادي التعاون زيادة الى يدعو النسور 5

 0ب   للمغطس الرومانيين الزوار أعداد زيادة يرجح الفايز 3

 0ب   اليوم المخالفة البولندية القمح شحنة بيع عطاء تحيل" الصناعة" 4

 0ب  والمياه والطاقة التعليم قطاعات لدعم الحاجة يزيد السوري اللجوء استمرار: خبراء 2

 0ب   "االردنية االستجابة خطة" تطورات يبحث الفاخوري 8

1 “AES”  المملكة في الكهربائية الطاقة لتخزين مركزا تؤسس االمريكية 
 5ب 
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1 Jordan, Romania set to boost ties  
1 

3 Jordan discusses refugee response plan with donors, stakeholders  
2 

10 Industry body presses for lower electricity charges  
3 

10 Public transportation shores up Jordan Express Tourist Transport  
4 
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