
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 01/9/4102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (01100)  صحيفة الرأي

 62 بحث التعاون االقتصادي واالستثماري مع قبرص 1

 62 فهد الفانك/ هل فشل برنامج االصالح االقتصادي  6

 62 عصام قضماني! / إنقاذ الشركات المتعثرة  3

 62 منها لمستثمرين سوريين% 15مطعماً منذ بداية العام  051افتتاح : حمادة 2

 

 (01961) صحيفة الدستور

 66 تبحث سبل التعاون االقتصادي مع قبرص" تجارة عمان"  0

 1  نك االوروبي لألردنمليون دوالر قرض من الب 61 4

 16  لجنة مشتركة للتحاور حول قضايا قطاع االجهزة الكهربائية 6

 66  استقطاب برنامج تمويلي لتحديث وتطوير قطاع الخدمات في العقبة 2

 66  االردن وقبرص يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجاالت الطاقة 5

 66  مباحثات اردنية فلسطينية لتطوير النقل بين البلدين الشقيقين 1

 

 (2262) صحيفة العرب اليوم

 12 مليار دوالر احتياطيات األردن من العمالت األجنبية 0245 1

 12 بعمان في تشرين الثاني المقبل« مينا»انعقاد منتدى االتصاالت  6

 12 تدعو الشركة االستونية لتوقيع اتفاقيات الصخر الزيتي« الكهرباء الوطنية» 3

 12 األردن يبرم اتفاقيات مساعدات بمليار دوالر في النصف األول 2

 12 آلية جديدة لتقدير قيم العقارات قريبا: "االراضي والمساحة" 2

 12 نسبة االنخفاض في أسعار المنتجين الزراعيين خالل تموز%  2 2

 

 (6160)  صحيفة الغد

 6ب  قبرص تعرض على القطاع الخاص فرصا استثمارية في مجال الطاقة 0

 1أ  المرحلة المقبلة سترتكز على تعزيز قدرات االقتصاد الوطني وأيجاد فرص استثمارية: الملك 4

 0أ  تحذر من االنهيار االقتصادي لألردن ولبنان جراء استمرار أزمة الالجئين السوريين" أوكسفام" 6

 0ب  مليار دينار إصدارات الحكومة من السندات 645 2

 0ب  مليون دينار استثمارات جديدة في المدن الصناعية 0545 5

 0ب  ة على المدى المنظوراالقتصاد الوطني يجب أن يتكيف مع أسعار طاقة مكلف: العيص 1

 4ب  نشاط ملحوظ في مؤشر حركة القطاع منذ بداية العام: عقاريون 0

 1ب  غرف الصناعة والتجارة العربية إلى توحيد جهودا نصرة لغزةالحمصي يدعو  1

 

The Jordan Times (11822)                                                                                                                        Page  

1 Jordan, Cyprus to work on gas deal details `within weeks`  1 

3 Local investors, businessmen vital to economy  2 

4 European bank committed to Jordan’s development  3 

4 MENA ICT forum to examine current challenges facing sector  4 
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