
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 52/5/5102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02801)  صحيفة الرأي

 1 الملك: األردن بوابة لما يزيد على مليار مستهلك 1

 1 صعوبات في تسويق "سكن كريم" رغم تخفيض األسعار 2

 6 السفير الدعيج: عالقة الكويت باألردن أنموذج للتعاون العربي 3

 13 اتحاد المزارعين: رفع أسعار المياه يؤدي إلى القضاء على الزراعة 4

 23 5102% خالل 1.0% وانخفاضها عالمياً 2.5ارتفاع أسعار الغذاء محلياً  5

 23 المدعي العام يحفظ أوراق قضية تقصير "توزيع الكهرباء" 6

 23 تجار في الكرك يطالبون بحلول عاجلة إلنعاش الحركة التجارية 7

 23 تعهد مجموعة العشرين بتحفيز النمو .. قول أسهل من الفعل 8

 44 "التمويل الدولية" تقدم مليوني دوالر لتمويل المشروعات الصغيرة 9

 

 (05125) صحيفة الدستور

 1 محاسبون بـ " التنفيذ القضائي" ومطار الملكة علياء لتجنب توقيف المواطنين 1

 17 لقاء للتعريف بخدمات البنك االوربي إعادة االعمار والتنمية 2

 18  أمام دائرة الجمارك : التخمين حتى ال يكون عائقا امام المستوردين والمستثمرين 3

 18 شركات ايرانية تبحث عن فرص استثمارية في المملكة 4

 

 (5889) صحيفة العرب اليوم

 14 مليارات دوالر استثمارات "المركزي االردني" بالسندات الدولية 7 1

 14 االردن يحتفظ بمخزون آمن من الحبوب وال توقعات بنقص الكميات عالميا 2

 15 مليون دينار 646الصندوق الخليجي" يمول االنفاق الرأسمالي في االردن بـ " 3

   

  (2228)  صحيفة الغد

 01أ  الصبيحي: قانون الضمان الجديد يعيد العمل بالتقاعد المبكر 1

 0ب  الخطيب تستقيل احتجاجا على "ضغوطات حكومية" لبيع أرض لنائب حالي 2

 2ب  خبراء: اتفاقية الغاز تفتح الباب أمام تحكم "إسرائيل" بمفاتيح االقتصاد الوطني\تقرير اقتصادي 3

 8ب  2613% خالل 16صادرات المملكة من األلبسة وتوابعها ترتفع  4

 8ب  الشركات المؤهلة لمشاريع الطاقة الشمسية تبدأ توقيع مذكرات تفاهم 5

 8ب  %6119مؤشر البورصة ينخفض  6
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1 Jordan, Singapore set to increase economic cooperation  1 

1 Iran investments welcome in all sectors-official  2 
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2 Jordan seeks further cooperation with Belgium-PM  3 

3 Jordan counting on oil shale to address energy woes-Batayneh 4 
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