
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5105/ 7الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (04565)  صحيفة الرأي

 6 الزراعة تغرق السوق بالبيض المستورد رغم كفاية المحلي 0

 5 منطقة حرة لوسائل النقل في العقبة قريبا: الملقي 5

 00 اغالق الحدود مع سوريا أدى الى تراجع اقتصادي في الرمثا 3

 55 عصام قضماني/ اتجاه معاكس 6

 53 مليون دينار مستوردات االلبسة واالحذية لشهر رمضان والعيد 011 5

 53 ألف شيك معاد لنهاية نيسان الماضي 061 4

 56 مشروع توفير الطاقة سينعكس على أسعار الخدمات: "أورنج" 7

 56 0102مليارات دوالر بحلول  011منظومة االتصاالت المتنقلة بإمكانها دعم الناتج المحلي للعالم العربي بـ  8

 66 "ايداع االوراق المالية"ألف دينار ايرادات غير محصلة من  0.092 9

 66 ألف دينار ايرادات مستحقة غير محصلة من البورصة 630 01

 

 (07049) صحيفة الدستور

 50 شباط نهاية حتى العام الدين دينار مليار 518813 0

 50 االردن من السوري الصناعي االستثمار يطرد التسهيالت غياب 5

 50 سائال جميدا" الصالحية منتهي" المرتجع تحول ألبان مصانع" المستهلك حماية" 3

 55 تنافسيته وتعزيز الصناعي القطاع دعم على الحكومة حرص تؤكد الصناعة وزيرة 6

 

 (4088) صحيفة العرب اليوم

 06 المحلي الناتج من% 589 الى ينحسر االردنية الموازنة عجز" الدولي النقد صندوق" 0

 06 5105 من األول الثلث خالل مركبة ألف 64 استيراد 5

 05 "الكهرباء توزيع" مع مربوًطا متجددة طاقة نظام 791 3

 

 (3840)  صحيفة الغد

 0ب  الخاص والقطاع الحكومة بين جديدة لمرحلة يؤسس" الغرفة لقاء" 0

 6أ  وفواكه خضار طن ألف 58 تصدير": الزراعة" 5

 7أ  الوزارة مهام من ليس الوافدة العمالة وتوقيف احتجاز" العمل" 3

 0ب  فنيا ممكنة غير التصدير إعادة أن يؤكد محيالن البولندية القمح لشحنة" الصناعة" رفض بعد 6

 0ب  التخطيط بوزارة خاصة قروض سحب عدم كلف دينار ماليين 589 5

 3ب  أيلول في بعمان ينطلق للمشروبات الخامس المؤتمر 4

 8ب   للغاز موازيا خطا يشمل واالردن العراق بين النفط انبوب: سيف 7
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10 Amman Chamber of Commerce issues 12.772 certificates of origin in 4 months 1 

2 Fruit, vegetable exports up by 6.7 percent in April 2 

13 ‘Domstic debt up by JD250m’ 3 
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