
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/4114/ 4الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (16161)  صحيفة الرأي

 72 خطاب العرش يعبر عن مطالب القطاع الخاص: مراد 1

 72 ألف شهادة منشأ 46تصدر أكثر من " تجارة عمان" 7

 2 بالمئة من شكاوي المواطنين على القطاعات الخدمية 61: تقرير 3

 74 عصام قضماني / االقتصاد في خطبة العرش  4

 75 مشروع البطاقة الذكية يحتاج لتمويل: وزير االتصاالت 5

 72 الفعاليات االقتصادية تشيد بمضامين خطاب العرش 2

 72 االردن وأميركا يبحثان سبل تعزيز العالقات االقتصادية 2

 

 (16661) صحيفة الدستور

 74  خطاب العرش منظومة اصالح اقتصادي شاملة" : تجارة عمان" رئيس  1

 74  اشهر 11الف شهادة منشأ خالل  46تصدر اكثر من " تجارة عمان"  4

 1  تخفيض مدة رديات الضريبة الى شهر 1

 12 تشكيل وحدة للرقابة على الغذاء في المنشآت السياحية يوحد المرجعيات المسؤولة 4

 74  القطاع المصرفي لدية سيوله فائضة ومنفتح على االستثمارات االجنبية 5

 

 (2626) صحيفة العرب اليوم

 14 مليار دينار نهاية العام 4424يتوقع ان يصل صافي الدين " النقد" 1

 14 أعوام من عضوية األردن في الهيئة الدولية 4بعد " الكهروتقنية"إصدار تعليمات اللجنة  7

 14 أشهر 11مليار دينار حجم التداول العقاري بالمملكة في  624 3

 15 أشهر 4مليون دينار إجمالي أقساط التأمين خالل  1446 4

 15 كيلو واط 41توقع اتفاقية تشغيل نظام خاليا شمسية بقدرة " النقل" 5

 

 (1641)  صحيفة الغد

 4ب  خطاب العرش منظومة إصالح اقتصادي: مراد 1

 4ب  ألف شهادة منشأ 46تجارة عمان تصدر أكثر من  4

 11أ  تراجع التصدير يخفض اسعار الخضار في سوق العارضة 1

 1ب  4114تخفيض المحروقات تباعا يقرب اسعارها من المستويات السعرية في  4

 1ب  االردنية ما يزال ضبابيا مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات: الشرع 5

 1ب  "االعلى لالستثمار"الفرصة متاحة امام الصناعيين لطرح المعيقات أمام : القضاة 6

 4ب  ميجاواط 1,1حامد يدشن مشروعا للطاقة الشمسية في ماركا بقدر  7

 4ب  يؤكد أهمية قانون الطاقة المتجددة لدعم النظام الكهربائيالحياري  4
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3 Social media inundated with sarcastic, critical jabs at GAM over lack of winter 

preparations  

1 

3 Potato-laden trucks allowed entry via jabber crossing 2 

3 Energy minister launches solar power project  3 

3 Transport Ministry to install photovoltaic system  4 

10 Data show unabated activity in Jordan’s real estate sector  5 
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