
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/9102/ 92األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (03962)  صحيفة الرأي

 69 فعاليات اردنية تركية تتفق على ضرورة رفع الميزان التجاري المشترك 0

 6 الملك يبحث التعاون االستثماري مع فعاليات اقتصادية أمريكية 9

 4 األمير حسن نقل صوت الشباب الى العالم: الغرفة الفتية الدولية 6

 4 رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء لم يحقق خفض المديونية: العناني 4

 3 من االدوية العربية% 02االردن يصدر ما نسبته  2

 92 مليون دينار من صندوق مساعي الجمارك صرفت لجهات أخرى 73 3

 92 بشكل كامل" الحرة االرنية السورية المشتركة"توجه إلغالق : رمان 7

 

 (06039) صحيفة الدستور

 00  البلدين بين التجاري الميزان رفع ضرورة على تتفق تركية اردنية تجارية فعاليات 0

 1  الماضي العام% 4.3 بنسبة"  االجتماعي الضمان"  صندوق استثمار صافي ارتفاع 9

 1  "االسمنت"  اسعار لرفع توجه 6

 01  اليوم تلتئم الباكستانية االردنية الوزارية اللجنة 4

 02  تايلند في الغذائية المواد لقطاع الترويج بحث 2

 

 (3019) صحيفة العرب اليوم

 06 "والكهرباء المياه" قطاعي إلصالح دوالر مليون 911 األردن إقراض يدرس الدولي البنك 0

 06 األول الربع خالل المرتجعة الشيكات قيمة دينار مليون 463 9

 04 الماضي شباط بنهاية" الضمان" موجودات دينار مليار 3.2 6

 

 (6124)  صحيفة الغد

 8ب  البلدين بين التجاري الميزان رفع ضرورة على تتفق تركية أردنية تجارية فعاليات 1

 2أ  الطلبة اداء في ملحوظا تحسنا تظهر المعرفة اقتصاد لمهارات الشاملة التقويمية الوطنية الدراسات نتائج 2

 11أ  دينار 611 الى لألجور االدنى الحد برفع يطالب: مرجوب أبو 3

 11أ  الشمسية بالطاقة امريكية شركة استثمارات تعزيز يبحث النسور 4

 11أ  الطبيعي بالغاز االردن لتزويد استعدادها تؤكد قبرص 5

 1ب  أيام خالل الكهربائي النظام تدخل جديدة ميغاواط 042 6

 0ب  المملكة الى السياح لجذب واالمان األمن ميزة باستثمار يطالبون خبراء 7

 0ب  "الصناعة" أموال على خطورة تشكل للمطاحن المزودة القمح كميات: المحسبة ديوان 8

 0ب  لالستثمار تونس منتدى في للمشاركة تدعو التونسية السفيرة 9
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10 Jordanian-Turkish economists agree to advance bilateral cooperation ties 1 

1 King meets business leaders in San Francisco 2 
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1 MAM to impose fixed closing time on café’s, clubs in residential areas  3 

1 Corporate social responsibility failing to deliver results; concept remains ambiguous to 

majority of CEO’s 

4 

2 Conference participants in Amman discuss unemployment in region  2 

2 Jordanian-Pakistani ministerial committee to convene on Wednesday 3 

 


