
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5195/ 91الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (95551)  صحيفة الرأي

 55 وفد اقتصادي أردني يختتم زيارة عمل إلى بلغاريا 9

 5 الحكومة تؤزم الملفات االقتصادية والخدمية: سياسيون 5

 55 إجراءات الحكومة أصابت قطاع اإلسكان بالشلل والركود: مسلماني 3

 14 الحاج توفيق يطالب الجهات المختصة بتسهيل إجراءات دخول المواد الغذائية المستوردة 1

 14 في نيسان" الحرة األردنية"مليون دينار صادرات  531 5

 14 تراجع أسعار النفط بفعل توقعات وفرة المعروض 5

 

 (98949) صحيفة الدستور

 55  أيار الحالي 53-59من " دافوس البحر الميت" المملكة تستضيف  9

 55  تضع خطة لضبط االسواق في رمضان" الصناعة والتجارة"  5

 55  تبحث التعاون االقتصادي مع اتحاد الغرف الليبية" تجارة االردن"  3

 55  مشروعا في عمان 555تدعم " تطوير المشاريع"  1

 

 (5915) صحيفة العرب اليوم

 91 مليار دوالر العجز المتوقع في الميزان التجاري العام الحالي 1.5 9

 91 59دينـــارا ســـعـــــر غـــرام الـــذهـــب عـــيار  55 5

 91 عالميا بتكنولوجيا المعلومـــات 55األردن بالمرتبة  3

 95 باخرة الغاز المسال ترسو في قطر للتزود بالغاز: وزير الطاقة 1

 95 بتخفيض الضرائب على القطاعات االقتصادية" آفاق األردن"مؤتمر  5

 

 (3483)  صحيفة الغد

 5أ  تؤكد رفض أي توجه لرفع أسعار الخبز" المالية النيابية" 9

 4أ  خريجين جامعيين سنويا1االقتصاد الوطني ال يوفر إال وظيفة فقط لكل : فاخوري 5

 9ب  فرص استثمارية جديدة في قطاع النقل تطرح خالل المنتدى العالمي: شبيب 3

 9ب  %95الدخل السياحي ينخفض  1

 9ب  شركة مساهمة عامة للقضاء 55تحويل  5

 3ب  يشغل محطة إلنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في الشوبك" الوطني لبحوث الطاقة " 5
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1 Jordan will not be put off by regional chaos-king tell CNBC 1 

1 WEF hosting sends strong, positive messages about Jordan’s resilience 2 
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