
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 82/01/8102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (01161)  صحيفة الرأي

خالل لقائه رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان التلهوني يؤكد على أن إنشاء غرف قضائية اقتصادية متخصصة في  1

  أصبح أمراً ملحاً   المحاكم األردنية

62 

 6 تعلن عن أسعار تحفيزية لبذار القمح والشعير" الزراعة" 6

 6 وقف تصدير البندورة النخفاض اإلنتاج 3

 64 فهد الفانك/ االقتصادية الوجه اآلخر لألهداف  4

 65 8102نسبة النمو المتوقعة لالقتصاد خالل % 5,6: وزير الصناعة 5

 62 بريداً إلكترونياً الستقبال المخاطبات الرسميةتخصص " الدخل والمبيعات" 2

 44 القطاعات االقتصادية لم تلمس تخفيضا واقعيا ألسعار المحروقات: خبراء 2

 

 (01925) صحيفة الدستور

 11 "وزير العدل يرحب بطلب تأسيس غرف قضائية اقتصادية متخصصة"خالل لقائه رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان  0

 1 الجمعة -التوقيت الشتوي ليل الخميس 8

 5 االردنية الى روسيا واستيراد القمح من هناك بأسعار تفضيليةبحث تصدير الخضار والفواكه  5

 12 تراجع الطلب على حديد التسلح محليا مقارنه بالسابق 2

 12  دخلت السوق المحلي منذ بداية العام" هجينة" الف سيارة  01 6

 12 %08تتوقع تخفيض اسعار المحروقات بنسبة " المصدرين"  1

 

 (2555) صحيفة العرب اليوم

 14 مليون دينار تحويالت العمال الوافدين للخارج 066 1

 14 شهرا 01مخزون المواد الغذائية في المملكة يكفي  6

 15 وحلم العودة لحقبة التسعينيات 111ملفات اقتصادية دسمة: العالقات االردنية العراقية  3

 

 (5161)  صحيفة الغد

 0ب  من مخصصات المنحة الخليجية% 66إنفاق  0

 5ب  وزير الصناعة يبحث مع وزير خارجية لتونيا تعزيز التعاون االقتصادي 8

 5ب  ألف طن قمح وشعير 811تحيل مناقصة لشراء " الصناعة 5

 5ب  مليار دينار 0,8وتبلغ % 05إيرادات الجمارك ترتفع  2

 2ب  جمعية الرخاء والمؤسسة التعاونية تشكالن لجنة تنسيقية مشتركة 6
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10 Talhouni agrees to ACC’s demand for specialized economic judicial chambers  1 

2 Sino-Jordanian conference slated for Tuesday  2 

3 Italian firms can partner with Jordanian counterparts in renewable energy  3 

3 Ban on livestock imports from Romania in place pending evaluation  4 
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