
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/5142/ 41األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (46561)  صحيفة الرأي

 41 اقتصاديون يعرضون لفرص االستثمار بالمنتدى االردني الهولندي في امستردام 4

 44 للمملكة لنهاية نيسانمليار دينار قروض المؤسسات اإلقليمية والدولية  4.4": المالية" 5

 44 تدعو لمراجعة المديريات لتصويب أوضاع الشركات" الضريبة" 4

 45 المرأة بالقطاع الصناعيتوقيع مذكرة تفاهم لتمكين  1

 41 اتفاقية توأمة بين نقابة التجار ونظيرتها في الخليل 2

 41  بالتخليص المسبق على البضائع" الجمارك"يثمنون قرار " تجار األلبسة" 6

 47 "رمضان"مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الدواجن والخضار والفواكه قبيل  7

 61 لنهاية أيار% 42.6الشقق لغير األردنيين بنسبة بيوعات ": األراضي" 6

 

 (47517) صحيفة الدستور

 4  النمو المتوقع في المملكة العام المقبلمعدل % 4.3: البنك الدولي  4

 4  نصف األردنيين يمتلكون أكثر من سيارة 5

 4  دينار 4.5والقطايف بـ استقرار االسعار في رمضان  4

 2  تحذير من انهيار قطاع االسكان بسبب المعيقات االجرائية والتنظيمية 1

 46  تشكو نقص برادات التحميل" مصدري الخضار والفواكه"  2

 46  الصناعة الوطنية دخلت مرحلة حرجه والحل بالسوق العراقية: صناعيون  6

 

 (6541) اليومصحيفة العرب 

 - اقتصاديون يعرضون لفرص االستثمار بالمنتدى االردني الهولندي في امستردام 4

 47 5146 -5142وزير المالية يعرض محاور اإلصالح المالي لألعوام  5

 46 تباين اآلراء حول الوفر المالي بالموازنة خالل الثلث األول 4

 43 في الثلث األول" الضمان االجتماعي"تراجع أرباح صندوق % 51 1

 

 (4633)  صحيفة الغد

 6ب  اقتصاديون يعرضون لفرص االستثمار بالمنتدى االردني الهولندي في امستردام 4

 4ب  في رمضان% 3توقع زيادة أحمال الكهرباء  5

 4ب  تدرس أربعة عروض لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" أورانج" 4

 5ب  5142الفاخور يطالب بمنح أوروبية إضافية خالل  1

 5ب  حمادة يرجح استقرار أسعار السلع الغذائية في رمضان 2

 

The Jordan Times (12051)                                                                                                                        Page  

2 Projected solar plant in south to cover water sector’s energy needs  1 

10 Arab International Food Factories and Investment profits from bourse  2 
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