فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
االنثنين 5112/6/ 1
صحيفة الرأي ()16561
 1األمير الحسن :تراجع جودة المياه المتوفرة في المنطقة
" 5النواب" يعقد أولى جلسات االستثنائية  ..األربعاء
 3اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تتقاطع مع "الوطنية" بالمهام واألدوار
 4إتالف  311كيلو غرام من اللحوم الفاسدة في الزرقاء
" 2الغذاء والدواء" تؤكد سالمة األسماك المجمدة في المملكة
 6مفاجأة الموازنة العامة !  /فهد الفانك
 1هل اتفاقية الغاز األردنية المصرية ال تزال قائمة ,,,؟  /عصام قضماني
" 8الضريبة " تدعو المكلفين لالستفادة من إعفاء الغرامات الضريبية
 9الحياري :إقرار تعليمات عبور الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة
 11رفع العقوبات المالية على البنوك المخالفة من  111ألف إلى مليون دينار
 11رفع رأسمال "المركزي" من  18مليون دينار إلى  48مليونا
 15اللجنة الوزارية للحكومة اإللكترونية تعقد اجتماعها األول
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صحيفة الدستور ()11194
 1االمير الحسن يدعو لدعم خطة االردن لتطوير البنية التحتية الخاصة بالمياه
 " 5الغذاء والدواء" تؤكد سالمة االسماك المجددة
 3رفع اسعار المحروقات وتثبيت أسطوانة الغاز عند  8دنانير
 31 4مليون دوالر منحه سعودية لألردن
 2انشاء صندوق لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبلدان اتفاقية " اغادير"
 " 6مؤتمر طريق الحرير" تظاهرة اقتصادية لتسويق االردن استثماريا
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صحيفة العرب اليوم ()6512
 1األمير الحسن يؤكد اهمية تحقيق األمن المائي وحماية األمن االنساني في المنطقة
 5الملك يؤكد متابعة تنفيذ مخرجات المنتدى االقتصادي العالمي
 3رفع أسعار المحروقات وتثبيت سعر اسطوانة الغاز
 4األردن يوقع اتفاقية لضمان سندات اليورو بوند مع أمريكا
 2البنك الدولي ّ
يحذر من انحسار التدفقات المالية من دول الخليج لألردن
 6أربع مدن صناعية جديدة بتمويل سعودي
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صحيفة الغد ()3886
 1االمير الحسن يدعو الى تحقيق األمن المائي وحماية األمن اإلنساني
" 5الضمان" 123:مليون دينار حجم الزيادة بصندوق استثمار المؤسسة للعام الماضي بنسبة %15
 3مستورد شحنة القمح "البولندية" يستورد "رومانية" جزء منها متعفن
 4سعيد" :الجمارك" تنخفض فاتورة الطاقة في  4مراكز بنسبة  %32سنويا
 81 2شركة تعلن مشاركتها في "جوردن فود "5112
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The Jordan Times (12040)
1
‘Jordan needs long-term rather than short-term solutions to water crisis’
2
King urges gov’t to build on outcome of WEF meeting
3
Consumers allowed to jointly produce green power
4
Jordan signs loan guarantee deal with US
5
Gov’t raises fuel prices by around 5 per cent
6
Public debt drops in first quarter by Faded Fanek
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