
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 81/5/6182األربعاء 
                                                                                      (82281)  صحيفة الرأي

 الصفحة                                            
  

   8 دينارا   661الحد األدنى لألجور : قطامين 8

   3 ستشهد نهضة تنموية شاملة" شرق عمان: "بلتاجي 6

   1 ال رفع ألسعار المياه والري العام الحالي: الناصر 3

   82 مليار دينار فاتورة الغذاء األردني المستورد 6.5 1

   61 عصام قضماني/ مرة أخرى .. صندوق االستثمار  5

   62 عقود 3تراجع مستوى األسعار في المملكة األعلى خالل : تقرير 2

   62 وزير التخطيط يطالب البرلمان األوروبي بالمزيد من المنح لألردن 7

   62 تنتهي من وضع خطة رقابية لألسواق خالل رمضان" الصناعة" 1

   31 األردن نجح جزئيا  في عملية التحول االقتصادي: خبير اقتصادي 2

   31 االقتصادي المعتمد بسلطات الجمارك لدول أغاديراجتماع لمسؤولي المشغل  81

   52 أيام المدة المستغرقة في التخليص الجمركي على الحاويات 3: عالن 88

   

   (87532) الدستورصحيفة 

   8  دعم أمريكي غير مسبوق اقتصاديا وعسكريا لألردن: السفيرة ويلز  6

   8  المعدل" الصناعة والتجارة " إرادة ملكية بالموافقة على قانون  3

   8  تؤكد االلتزام بقرار سحب القواعد الفنية الخاصة بصناعه االلبان" المواصفات"  1

   81  اجتماع في العقبة يبحث تسهيل اجراءات تخليص المواد الغذائية 5

   88  تحدد شروط تجهيز وتحضير المشروبات الشعبية والمثلجات" األمانة"  2

   

   (1636) صحيفة الغد

   88أ   حركة خروج الحاويات من ساحة المعاينة تسير بانسيابية: تجار وسائقون 8

   8ب   مليار دينار من المنحة الخليجية 6.12االردن حصل على ": التخطيط" 6

   8ب  8212األوضاع اإلقتصادية الراهنة ال تشبه العام : خبراء 3

   6ب   ارادة ملكية بالموافقة على قانون الصناعة والتجارة المعدل 1

   6ب  %3حجم المناولة في ميناء العقبة ينخفض  5

   6ب  %55مساحة األبنية المرخصة لغير السكن تقفز  2

   3ب   نسبة فاتورة المشتقات النفطية من الناتج المحلي االجمالي للمملكة% 86: سيف 7

   3ب   ظاهرة تجنب المخاطر تزيد العزلة عن النظام المالي العالمي: قندح 1

   3ب   وزير الطاقة يدعو الى تطوير كفاءة واستدامة الشبكات الكهربائية العربية 2
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1 Jordan to connect to GCC power grid through Saudi Arabia 1   

3 Joblessness rate in 2015 was highest since 2008 2   

3 Bani Yaseen discusses region, ties with South African official 3   

10 Top French business delegation to visit Jordan 4   
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