
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 72/5/7102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05111)  صحيفة الرأي

 75 واتحاد المصدرين الهندية" تجارة عمان"توقيع مذكرة تفاهم بين  0

 8 7104بالمئة فاقد المياه في المملكة في  24: أبو حمور 7

 72 تدرج شركة جديدة لبرنامج القائمة الذهبية" الجمارك" 4

 28 القواسمي يطالب بالعدول عن قرار رفع رسوم مناولة وتخزين الحاويات 2

 28 خبراء سياحة يطالبون شركة تأمين للكفاالت 5

 28 خبراء يؤكدون أهمية دور النفقات الرأسمالية في دفع عجلة النمو االقتصادي 2

 

 (02842) صحيفة الدستور

 70 مذكرة تفاهم بين تجارة عمان واتحاد المصدرين الهندية 0

 70 %41تراجع اسعار بيض المائدة " : الدستور" جمجوم لـ  7

 77 المتوقعه من رسم بدل الخدمة على البضائع المعفاهمليون دينار االيرادات  21" : الجمارك"  4

 77  ترفع توصياتها لمجلس الوزراء إلنقاذ البورصة" االقتصاد النيابية"  2

 77 انخفاض ملموس على اسعار الخضار والفواكة محليا 5

 

 (5152) صحيفة العرب اليوم

 02 مليون دوالر في الثلث األول 255االردن يبرم اتفاقيات مساعدات بـ  0

 02 يحدد مصير استثمارها باألردن" األستونية"و " الطاقة"اجتماع حاسم بين  7

 02 مليون دينار تكلفة الطلبة السوريين سنويا على قطاع التعليم 21 4

 05 مليار دوالر الشهر المقبل 02توقعات بتجاوز احتياطات األردن األجنبية  2

 

 (4578)  صحيفة الغد

 4ب  واتحاد المصدرين الهندية" تجارة عمان"مذكرة تفاهم بين  0

 4ب  سياسات الحكومة تعيق تقدم سير مشاريع الطاقة المتجددة: خبراء \تقرير اقتصادي  7

 4ب  قات اإلقتصادية مع تركياتبحث تطوير العال" صناعة األردن" 4

 4ب  تشرع بإعادة تأهيل طابق خدمة المكان الواحد" الصناعة" 2

 8ب  %1628مؤشر البورصة ينخفض  5

 

The Jordan Times (11735)                                                                                                                        Page  

10 ACC’s news \ ACC, Federation of Indian Export Organizations sign MoU  1 

10 US authorities slap Jordanian firm with $500,000 fine for environmental violation  2 
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