
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/0205/ 02األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05055)  صحيفة الرأي

 3 الكومة ال تستمع لمجلسنا وسياستها االقتصادية فردية: نواب 0

 4 ومواطن يشتري بالسعر العاليمزارع خاضع لتاجر التجزئة .. معادلة األسواق المركزية  0

 5 لحل أزمة القطاع" يدقون ناقوس الخطر"ممثلو السياحة  3

 03 في نهاية نيسان" المركزي األردني"مليار دينار إجمالي موجودات  04 4

 03 ووزيرتها" الصناعة والتجارة"النائب مجحم الصقور يشن هجوماً الذعاً على  5

 03 قاطرتان لخدمة سفن ميناء الغاز الطبيعي في العقبة 5

 05 األردن ورومانيا يستعدان لتوقيع اتفاقيات مشتركة بالزراعة والصحة البشرية: الملكاوي 7

 05 الجئون سوريون يعملون بظروف قاسية ويضغطون على سوق العمل: دراسة دولية 8

 05 0209مليار دوالر بحلول  77االسالمية إلى تقرير يتوقع نمو حجم الصناديق  9

 05 0205مليار دينار إنفاق الشرق األوسط على تقنية المعلومات في  00417: دراسة 02

 44 البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير يشارك في المنتدى االقتصادي العالمي رئيس 00

 44  "السورية األردنية المشتركة"تطالب بنقل المنشآت الموجودة في " مستثمري المناطق الحرة" 00

 

 (07080) صحيفة الدستور

 0  وتعيين سالمة حماد وزيرا للداخلية 222دعوة مجلس االمة الى دورة استثنائية : ارادتان ملكيتان  0

 0  برعاية ملكية  المنتدى االقتصادي العالمي الجمعة 0

 00 قانون المعامالت اإللكترونية يدخل حيز التنفيذ 3

 00  "دافوس" شركة تطوير معان تعرض خريطتها االستثمارية أمام منتدى : ابو هديب 4

 03 مليار دوالر حجم التجارة بين البالد العربية والصين العام الماضي" 05010" 5

 03  تحديات ومشكالت تواجه تطوير قطاع النقل العام في المملكة 5

 

 (5097) صحيفة العرب اليوم

 04 أدنى سعر فائدة إقراض ألفضل العمالء لدى القطاع البنكي%  815 0

 04 المنتدى االقتصادي يبرز األردن بانطالقة متجددة: فاخوري 0

 05 "التحدي العاجل الذي نواجهه"هو  بأسعار مناسبةتوفير طاقة آمنة : النسور. د 3

 

 (3874)  صحيفة الغد

 0ب  التاسعةناقل رسمي للمنتدى االقتصادي العالمي للمرة " الملكية االردنية" 0

 0ب  ترجيح انتهاء مسح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في تموز 0

 3ب  أساس استراتيجي لتنسيق مساعدات المانحين 0205وثيقة االردن : الفاخوري 3

 8ب  تايلند تدعو إلقامة مشاريع استثمارية مع االردن 4

 8ب  "إي فواتيركم"االراضي والمساحة تطلق خدمة  5

 8ب  ترسل الحساب الختامي للموازنة العامة" المالية" 5

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/715181.html
http://www.alrai.com/article/715164.html
http://www.alrai.com/article/715157.html
http://www.alrai.com/article/715211.html
http://www.alrai.com/article/715210.html
http://www.alrai.com/article/715213.html
http://www.alrai.com/article/715213.html
http://www.alrai.com/article/715217.html
http://www.alrai.com/article/715224.html
http://www.alrai.com/article/715225.html
http://www.alrai.com/article/715226.html
http://www.alrai.com/article/715241.html
http://www.alrai.com/article/715242.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/3/67/1-.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/67/1-.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/67/21part2-new.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/67/21part2-new.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/67/22.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/67/23-bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/67/23-bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/67/23-bus.pdf
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/?p=434231
http://alarabalyawm.net/?p=434233
http://alarabalyawm.net/?p=434204
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


The Jordan Times (12029)                                                                                                                        Page  

1 All set for Jordan to showcase investment package at WEF 1 

1 Chinese interested in Jordan’s railway project 2 

2 Exhibition showcases Hungarian products, services in bid to diversify bilateral trade 3 

2 ‘Jordan to increase focus on energy sector’ 4 

3 Donor nations’ envoys briefed on Jordan 2025, Syrian crisis response plan 5 

10 Industry minister asks US to support JEDCO 6 

 

http://www.jordantimes.com/

