
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/4105/ 42األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (05451)  صحيفة الرأي

 4 بحث تصدير الخضار إلى روسيا بحرا   0

 01 عصام قضماني/ مشاريع بالمليارات  4

 00 4102ألف وظيفة في المنطقة حتى العام  011التزام مجتمع األعمال بتوفير  0

 02 األسبوع المقبل,, الكهروضوئية " شمس معان"تنفيذ محطة  2

 05 اإلصالحات االقتصادية في المملكة جاءت بنتائج إيجابية: الوزني 5

 51 خبراء دوليون يجرون مراجعة شاملة لسياسة األردن التجارية 5

 51 تنظم زيارة وفد إلى تنزانيا" المصدرين األردنيين" 2

 

 (02075) صحيفة الدستور

 7  بحث امكانية تصدير الخضار الى روسيا بحرا 0

 04 تدعو المواطنين لمراجعتها قبل شراء الشقق" األمانة"  4

 40  تثمن قرار تخفيض التعرفة الكهربائية للفنادق" تجارة االردن"  0

 40  قطاع االسكان الخاص شريك في إنجازات االقتصاد الوطني 2

 44 منذ تأسيسه" البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة" مليون دينار قروض قدمها  025: بدران  5

 44  تجري مراجعه شاملة لسياسة االردن التجارية" الصناعة والتجارة"  5

 

 (5011) صحيفة العرب اليوم

 0 إنطالقة متجددة في النمو واالستثمار واالصالح: الملك 0

 02 ال نستطيع االستمرار بدعم الالجئين من دون دعم دولي: فاخوري 4

 05 نتطلع لشراكات استراتيجية في مجاالت الغاز والكهرباء والطاقة: الملقي 0

 05 حزمة استثمارية لتوسعة المدارس الحكومية: الذنيبات 2

 

 (0727)  صحيفة الغد

 0ب  مليون دينار 451البنك الدولي يدرس قرضا لألردن بقيمة  0

 0ب  مليار دينار 05مد أنبوب النفط بين العراق واالردن يكلف : عباس 4

 0ب  بالمملكة يزيل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين" المنتدى االقتصادي"التئام : المجالي 0

 0ب  باخرة الغاز تصل العقبة غدا: سيف 2

 4ب  خبراء يدعون الى اقامة شركات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتنمية البنية التحتية 5

 4ب  وفد اقتصادي أردني الى دول افريقية والهند بعد رمضان: حتاحت 5

 0ب  المنتدى االقتصادي العالمي يختتم أعماله ويصدر بيانا بأبرز االنجازات 2

 0ب  االستثمار تعد بتقديم التسهيالت وهيئة" دافوس"مطالبات بمتابعة اتفاقيات  7

 0ب  ستنفذ" المنتدى"مشاركون يؤكدون أن االتفاقيات المبرمة خالل  1
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1 Competitiveness body set up, deals signed at WEF 1 
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