
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/6105/ 62ثالثاء ال
 الصفحة                                                                                                                                  (02620)  صحيفة الرأي

 62 بحث تعزيز تواجد المنتجات الزراعية األردنية بالسوق الروسية 0

 6  حلو ووعود حكومية بال.. أزمة الصادرات الزراعية تلحق آالف الشاحنات بسوق البطالة 6

 63 ألف دينار خسائر إنتاج قطاع بيض المائدة يوميا   011: حمودة 3

 63 العقبة االقتصادية الخاصة رؤية ملكية ثاقبة: الملقي 2

 62 الكباريتي يشيد بالدور الذي تلعبه دائرتي المواصفات والغذاء والدواء 5

 22 وفد تجاري أردني يختتم زيارة إلى تايلند 2

 22 وفد أردني يشارك في مؤتمر رجا  األعما  العرب والصينيين 7

 

 (07011) صحيفة الدستور

 0  يؤكد استمرار دعه للمنطقة واالردن بشكل خاص" البنك الدولي"  0

 0  وصو  او  باخرة غاز قطري الى العقبة 6

 0  نقيبا للمحامين" خرفان"  3

 65  خدمة سيتم انجازها بشكل كامل مع نهاية العام الحالي" 01" 2

 62  مليون دينار استثمارات السياحة في العقبة منذ انشائها 025511 5

 

 (2610) صحيفة العرب اليوم

 03 مليون دينار كلفة مشروعي شبكة األلياف الضوئية في الوسط والجنوب 22 0

 03 يطالبون بمزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص" مستثمرو اإلسكان" 6

 02 من النفقات الجارية في الربع األو %  17اإليرادات المحلية تغطي  3

 02 الشهر المقبل%  2 -5ترجيح رفع أسعار المحروقات  2

 

 (3111)  صحيفة الغد

 0ب  بغداد تدرس تحويل مسار أنبوب النفط الى االردن بمحاذاة الحدود العراقية السعودية 0

 0ب  %2ترجيح رفع أسعار المحروقات بما ال يقل عن  6

 0ب  مليون دينار 21اجمالي النقد المصدر ينخفض  3

 3ب  االقتصاد االردني يدخل عهدا جديدا في عيد االستقال : العواملة 2

 2ب  جما  الحمصي/ 6105االهم من التضخم للعام  5

 1ب  وفد سعودي يزور مؤسسة المواصفات والمقاييس 2

 

The Jordan Times (12035)                                                                                                                        Page  

1 Investors ‘genuinely interested’ in planned uranium plant 1 

10 Mulki underlines ASEZA’s investment potential and achievements  2 

10 Jordanian delegation signs $6 million deals with Thia businesspeople   3 
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