
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/5102/ 52الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05320)  صحيفة الرأي

 5 نقص المياه أكبر عوائق النمو االقتصادي والتنمية: رئيس الوزراء 0

 5 الحكومة تعمل لتحسين الخدمات وتوفير البيئة المالئمة لالستثمار: الخوالدة 5

 31 فهد الفانك/ هل هناك أزمة عالمية جديدة على االبواب 4

 30 مليار دينار مديونية الحكومة تجاه البنوك في العام الماضي 9.01 2

 30 دينار ...9 -..0يوفر " المبيعات"اعفاء بطاريات السيارات الهجينة من : رمان 5

 35 "الالمركزية"تتماشى مع أهداف  6.92-6.92البرامج التنموية للمحافظات : فاخوري 7

 51 منارة في مضمارها" الجمارك" : "النزاهة النيابية" 8

 51 توقعات بعودة أسعار الدواجن لمستوياتها السابقة قبل نهاية آب الحالي 9

 

 (07575) صحيفة الدستور

 22 ايدنا واحدة/ اعالن غرفة تجارة عمان  0

 1  "الدولي النقد"  مع اتفاقها ضمن الكهرباء تعرفة زيادة كيفية تدرس الحكومة 5

 1  الحدودية بالمراكز مكاتب تفتتح" العدل"  3

 1 %04 عن يقل أال يجب للمحروقات المرتقب التخفيض 4

 21 المقبل الشهر بداية االسكان مستثمري النتخابات التحضيرات كافة استكمال 2

 21 ونصف أعوام سته منذ لهما مستوى ألدنى يهبطان األمريكي والخام" برنت"  5

 22  عمان غرب من بدءا الواحدة النافذة خدة تطلق" الضريبة"  7

 22  التجاري الوسط في األتوبارك مشكلة بحل تطالب" الزرقاء تجارة"  8

 

 (3958)  صحيفة الغد

 5ب  وحدة ايدنا/ عمان تجارة غرفة اعالن 0

 0ب  المقبل الشتاء خالل% 5.2 الكهرباء على الطلب نمو ترجيح 5

 5ب  االلكترونية الحكومة بوابة بعطاء للفوز متنافسان 3

 3ب  "العقبة ميناء" في البواخر ازدحام حدة انخفاض 4

 3ب  االقتصادي التعاون يبحثان االماراتي والسفير المالية وزير 2

 3ب  االقتصادية العالقات تعزيز يبحثان صيني ووفد" عمان صناعة" 5

 

The Jordan Times (12110)                                                                                                                        Page  

2 ‘Over JD300m expected to be allocated by gov’t Ajloun, Jeresh development’   1 

2 Projected Ras Alin terminal accommodate 150 service cabs, 80 buses 2 

3 Project launched to reduce water waste at mosques 3 

10 Jordan vegetable Oil Industries suing traders, distributors to collect JD3.2m 4 
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