
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/4112/ 5األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (16162)  صحيفة الرأي

 32 سنوات واالقتصاد يسجل نمواً ايجابيا ً  3أسعار السلع األساسية مستقرة محلياً منذ : الحلواني 1

 1 ي وتربك معادلة اإلنتاجأعباء اللجوء السوري تزحف على القطاع الزراع 3

 11 بحث فتح السوق الروسية للمنتجات الزراعية األسبوع القادم 2

 33 عصام قضماني/  !هل يكفي؟ 1

 33 فهد الفانك/ 4115موازنة  5

 32 االقتصاد األردني بدأ يتحسن بعد تعرضه لصدمات في السنوات األخيرة: أكسفورد لألعمال  6

 32 عطاء الستكشاف الذهب في وادي عربة 7

 11 " البديلة"نضوب مصادر الطاقة التقليدية وارتفاع أسعارها يدفع للبحث عن : هلسه 8

 

 (16661) صحيفة الدستور

 32  معدل النمو المتوقع لالقتصاد الوطني العام المقبل% 2.5: وزير الصناعة والتجارة  1

 31 مليون دوالر قيمة المنح والقروض الميسرة لألردن 626 4

 31  الحمصي نائبا لرئيس منظمة العمل العربية 3

 33  تعمل على اعداد دليل للغايات وفق التصنيف القياسي لألنشطة االقتصادية" مراقبة الشركات"  2

 

 (6661) صحيفة العرب اليوم

 11 مليون دوالر استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في االردن 241 1

 11 من الشركات لم تلتزم بتقديم بياناتــها الربــع سنويــة لبورصة عمـــان%  42 3

 11 4115مليون دينار موازنة هيئة الطاقة الذرية عام  4..1 2

 15 اشهر 11مليار دينار الشيكات المرتجعة في السوق المصرفي خالل  1.2 1

 

 (36.2)  صحيفة الغد

 3ب  سنوات 3أسعار السلع األساسية مستقرة محليا منذ : الحلواني 1

 1أ  مليار دينار لتأمين بنية تحتية مناسبة للعاصمة: امين عمان 4

 .أ  تفرض غرامات بدل أعطال على التجار بسبب اضراب الحاويات" ميرسك" 3

 1ب  اداء متفاوت للمؤشرات االقتصادية االساسية 2

 1ب  %14ومشتريات الغاز تزيد % 41يرتفع   الطلب على الكاز 5

 4ب  في ثمانية أشهر% 4الممنوحة لقطاع االنشاءات ترتفع التسهيالت  6

 

The Jordan Times (11867)                                                                                                                        Page  

3 Empowering women in public sector a gov’t priority for 2015-Khawaldeh  1 

3 Jordan, US discuss cooperation in public sector reform  2 

10 Tachdjian urges higher Jordanian-Canadian trade exchange 3 
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