
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/22/2122األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (21661)  صحيفة الرأي

 21  التمكين االقتصادي يعزز مشاركة الشباب في صنع القرار: األمير الحسن 2

 21  عصام قضماني/ خطة الطوارئ والسرقة.. الكهرباء 2

 22 تبحث سير العملية الميدانية للتعداد" الوزارية العليا" 3

 22  حواالت المغتربين من أهم التدفقات المالية: فريز 6

 22  نصف مليون اسطوانة غاز استعدادا لموسم الشتاء" المصفاة" 2

 22  ملتزمون بإنفاق المنحة الخليجية بشفافية ونزاهة: النسور 1

 22  "كهرباء الطفيلة"ماليين دينار كلفة مشروعات تطوير  4: الحياري 2

 22  السفير البرازيلي سبل تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدينالطباع يبحث مع  2

 31  القواسمي يطالب بتخفيض نسب التخمين على البيانات الجمركية لأللبسة واألحذية 2

 

 (22322) صحيفة الدستور

 2  رفع رسوم رخص القيادة وترخيص المركبات 2

 2  بها لألردنمليون دوالر مساعدات ملتزم 9142..6 2

 22  االردن واحه استثمار آمنه وسط اقليم مشتعل بالحروب: السفير الكويتي 3

 

 (6116)  صحيفة الغد

 2أ  ال تهاون في مواصفات القمح والشعير: النسور 2

 2ب   الزيادة على سعر أسطوانة الغاز أقل من مستوياتها العالمية  :سيف 2

 2ب   أشهر 1.مليار دوالر مساعدات خارجية للمملكة خالل  6 3

 2ب   دينار 16.رفع سعر الطحين المدعوم  6

 2ب   الكباريتي يدعو لتعزيز التعاون التجاري مع البرازيل وجورجيا 2

 3ب   الرزاز يدعو الى حياة حزبية تعنى بسياسات اقتصادية قابلة للتنفيذ 1
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1 More than $2b secured in grants and soft loans this year  1 

1 Gov’t spends 97% of GCC grant  2 

2 Ministerial panel reviews census progress 3 

2 Political parties urges to adopt realistic economic programs 4 

2 ‘Using natural gas to generate power saves Jordan JD1m per day 5 

3 No new licenses to be issued for businesses in residential areas’ 6 

3 PM, traders discuss import procedures for wheat, barley   7 
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3 Kuwait firm to invest JD 100m in residential suburb    8 

3 Social media users criticize 500-fils hike to gas cylinder price 2 

3 Businessmen association discusses cooperation with Brazil   21 

3 6000 tourists visit Islamic shrines in Northern Ghor  22 

10 Kabariti calls for better ties with Brazil, Georgia 22 

 


