
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/5/2102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (05912)  صحيفة الرأي

 84 تنتقد قرار رفع رسوم خدمات ميناء الحاويات" تجارة عمان"  1

 1 الملك واوباما يبحثان آفاق تطوير الشراكة االستراتيجية 2

 2  اقتصاديات تعدين اليورانيوم مجدية: خبراء 3

 11 تطلق حملة لتشجيع اللبنانيين على زيارة االردن" تنشيط السياحة"  8

 28 تعثر برنامج االصالح االقتصادي 5

 25 وزارة المالية تنفذ مبادرة فائض ما لديكم لصالح بنك المالبس الخيري 1

 25 نمو في أداء انماط النقل خالل الربع االول من هذا العام 7

 27 مشاريع الطاقة المتجددة في االردن من القطاعات الواعدة: قمحية  4

 84 نقدم التسهيالت للصناعات العربية لالستثمار باالردن: ابو ربيع  9

 

 (03860) صحيفة الدستور

 22  تنتقد رفع رسوم خدمات ميناء حاويات العقبة" تجارة عمان"  1

 21 %0018ارتفاع صادرات المملكة الربعية بنسبة  2

 22  لدراسة مطالب تجار االلبسة واالقمشة  لجنة 3

 23 نسعى لتعزيز المخزون الغذائي والمحافظة على استقرار االسعار: الحلواني  8

 23  في رمضان% 01استقرار اسعار اللحوم والدواجن وتوقعات بارتفاعها  5

 23 مناقشتها لقانوني الدخل واالستثماراالقتصاد النيابية تواصل  1

 28 نسعى لفتح قنوات اقتصادية بين المغتربين االردنيين والوطن": الدستور" المعايطة لـ  7

 

 (5951) صحيفة العرب اليوم

 18 تنتقد قرار رفع رسوم خدمات ميناء الحاويات" تجارة عمان" 1

 18 %1557المحبطون يرفعون معدل البطالة في االردن الى  2

 15 مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر واالردن 488 3

 

 (6526)  صحيفة الغد

 8ب  تنتقد رفع رسوم خدمات ميناء حاويات العقبة" تجارة عمان" 1

 3ب  وفد تجاري كوري يجتمع مع نظرائه األردنيين 2

 4ب  االنشغال بالمشاكل السياسية يكبح نشاط النمو اإلقتصادي: الرزاز 3

 4ب  أرصفة في ميناء العقبة الجنوبي 2إنجاز  8

 8ب  مليون دينار مستوردات األردن من كوريا الجنوبية في شهرين 38 5
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10 JPMC clinches large phosphate deal with India 1 

10 Korean companies promote advanced products in Jordan 2 
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