
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/7105/ 72األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (06767)  صحيفة الرأي

 72 مباحثات لفتح السوق الروسي أمام الزراعة األردنية 0

 0 مليار حواالت المغتربين في الثلث األول 0.7 7

 2 من األجانب في الصرافة يفاقم البطالة% 7قرار تشغيل : خبراء 2

 72 بدء التشغيل التجريبي في ميناء الغاز الطبيعي في العقبة 4

 74 شركة 051معرض األردن الدولي الخامس للصناعات الكيماوية يجتذب  5

 74 افتتاح معرض األثاث والصناعات الخشبية 6

 75 مشاركة أردنية في مؤتمر رجال األعمال العرب والصينيين في بيروت 2

 44 مستورد لأللبسة لم يجددوا رخص استيرادهم 211: القواسمي 8

 44 "الملك حسين لألعمال"البدء بتنفيذ مركز إقليمي آمن لتخزين المعلومات بمجمع  9

 

 (02089) صحيفة الدستور

 0  تحذر من شراء السمك مقطوع الرأس" حماية المستهلك"  0

 76 اللجنة العليا االردنية المصرية المشتركة تلتئم في عمان اليوم 7

 72  المنتدى االقتصادي العالمي رساله ثقة للمستثمرين العرب واالجانب 2

 79  والسعودية تتبادالن االعتراف بشهادات المطابقةاالردن  4

 

 (6717) صحيفة العرب اليوم

 04 مليار دينار السيولة المحلية حتى نهاية الربع األول 21 0

 04 األردن يمتلك بيئة استثمارية آمنة ومستقرة: العقلة 7

 04 تدشين محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية: العقبة 2

 05 اورانـج االردن تطلـق شبكــة الجــيل الرابــع رسـميا 4

 

 (2880)  صحيفة الغد

 0ب  إقامة فعاليات مهرجان ليالي القلعة بين العيدين" السياحة واالثار" 0

 2ب  التعليم التقني والمهني حل جذريا لبطالة الشباب في المنطقة: الصفدي 7

 2ب  الفايز يبحث مع سفيري تركيا والهند تطوير 2

 2ب  إطالق مشروع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل للقطاع الزراعي 4

 2ب  تطلق مشروع الخاليا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية" التخطيط والتعاون الدولي" 5

 8ب  مليون دوالر 00بـ " التنمية االقتصادية الريفية"تطلق مشروع " تطوير المشاريع" 6

 

The Jordan Times (12036)                                                                                                                        Page  

2 Aqaba developer launches major private solar power project 1 

2 Planning Ministry going solar, to reduce electricity bill by 20%  2 

2 ‘6-7.5% increase expected in fuel prices’ 3 

3 Jordan, Iraq discuss agricultural exports 4 

4 Six-year project launched to finance agriculture projects in poverty pockets 5 

10 Jordanian- Egyptian committee agrees on 10 MoUs, agreements for cooperation 6 
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