
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/5/4102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05551)  صحيفة الرأي

 6 اتفاقية بناء المحطة النووية في مراحلها النهائية: طوقان 1

 6 "التدريب المهني"و " الوطنية للتشغيل"اتفاقية شراكة بين  2

 22 سيناريو للسنوات العشر المقبلة/ رؤوس أقالم  3

 23 تلوح بانسحابها من السوق بعد خالف على سعر شراء الطاقة" أينيفيت" 4

 25 تقييم التخاصية هدفه إيجاد حوار وطني لتحصين المال العام: الرزاز 5

 22 تحديد أسعار شراء الحبوب من المزارعين 6

 44 األحد المقبل.. معرض األردن الدولي للصناعات ينطلق  7

 

 (01501) صحيفة الدستور

 1  يجري المراجعه الخامسة لالقتصاد االردني الشهر المقبل" النقد الدولي"  1

 1 المفاعل النووي خيار استراتيجي اردني: المومني  2

 16 مالبس مسرطنة في االسواق؟ 111احذروا  3

 21  نسبة تملك االردنيين في قطاع العقار% 55" : الدستور" لـ : العواملة  4

 22 زيادة بعدد الشركات المسجلة خالل الربع االول% 1.6 5

 23 في الربع االول% 4.5المملكة بنسبة   ارتفاع اسعار تجارة الجملة في 6

 

 (5245) صحيفة العرب اليوم

 14 البيروقراطية الحكومية تهدد استثمار استوني في مجال الصخر الزيتي 1

 14 ومبالغ فيه  تسعير ترددات الجيل الثاني لـ اورانج مجحف: مشغلو الخلوي 2

 14 الحكومة تباشر دمج سلطة المصادر الطبيعية مع وزارة الطاقة 3

 15 وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية عرب يناقشون تحديات اقتصادات المنطقة األحد 4

 

 (6515)  صحيفة الغد

 0ب  "المركزي"مليار دينار إجمالي النقد المصدر والودائع بالدينار لدى  4165 0

 2ب  سوء إدارة ألزمة متفاقمة: النقل العام في عمان مشروع 2

 5ب  %05المملكة من الكهرباء تنخفض  مستوردات 3

 5ب  تدعو منتسبيها للمشاركة في اإلنتخابات" صناعة عمان" 4

 

The Jordan Times (11718)                                                                                                                        Page  

1 Consortium threatens to quit oil shale mega-project if deal remains pending 1 

3 ICT executives from 15 countries to convene in Amman next month  2 

10 Indian business delegation seeks trade opportunities in Jordan  3 

10 Statistics show a 2.8% rise in Q1 wholesale trade prices  4 

10 Boulevard to liven up Amman on June 11-Abdali developers  5 

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/646489.html
http://www.alrai.com/article/646496.html
http://www.alrai.com/article/646578.html
http://www.alrai.com/article/646492.html
http://www.alrai.com/article/646522.html
http://www.alrai.com/article/646567.html
http://www.alrai.com/article/646567.html
http://www.alrai.com/article/646535.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/2/8/p1new.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/8/p1new.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/8/16-new.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/8/21-part2.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/8/22-bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/8/23-bus.pdf
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/?p=163241
http://alarabalyawm.net/?p=163241
http://alarabalyawm.net/?p=163235
http://alarabalyawm.net/?p=163247
http://alarabalyawm.net/?p=163247
http://alarabalyawm.net/?p=163289
http://alarabalyawm.net/?p=163289
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://www.ammanchamber.org.jo/

