
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/01/5102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (06361)  صحيفة الرأي

 4  لجنة فنية تدرس احتجاجات العمل في القطاع الزراعي 0

 31  فهد الفانك / فوائد الدين العام تآكل النمو االقتصادي 5

 30  وزيرة الصناعة تبحث مع مسؤولة بريطانية التعاون االقتصادي  3

 30 وزير الطاقة يعرض فرص االستثمار في القطاع أمام مستثمرين بريطانيين 4

 33  العجز في العام المقبل% 5.6التضخم و % 7.3النمو في الناتج المحلي و % 7.3 2

 33 للمرة االولى% 31يتوقع هبوط معدل الفقر في العالم دون البنك الدولي  6

 61  ألف مركبة هايبرد دخلت السوق لنهاية أيلول 36.6 7

 61  ألف دوالر 999يقدم منحة بقيمة " العربي لإلنماء" 6

 

 (07302) صحيفة الدستور

 1  " الكهرباء الشمسية" الحكومة جادة في التحول إلنتاج : النسور  0

 1  دنانير 7سعر الطبق لن يتجاوز : منتجو البيض  5

 1  ارتفاع غير مبرر ألسعار الخضار 3

 22  البريطانية االردنية االقتصادية العالقات تعزيز سبل تستعرض" االردن تجارة"  4

 

 (4117)  صحيفة الغد

 0ب   الوسطى للطبة شديدة ضربة" الدخل ضريبة" لـ االعيان مجلس مقترحات: ماليون 0

 0ب  أخرى 551 ويلغي طلب 011 على يوافق المحافظات تنمية صندوق 5

 0ب   الدوليين والبنك النقد صندق اجتماعات في يشارك اردني وفد 3

 5ب   العامة السالمة لشروط مخالف ماء" كيزر" ألف 57 تضبط" المواصفات" 4

 5ب   التغذية وسوء للجوع حد وضع: الجديدة المستدامة التنمية أهداف 2

 3ب   الشمسية الطاقة من الكهرباء انتاج تشجيع في الحكومة جدية يؤكد النسور 6

 3ب  %52 بنسبة الغرامات اعفاء من لالفادة المكلفين تدعو" الضريبة" 7

 3ب   االجراءات لتبسيط" األيتام أموال"و" والتجارة الصناعة" بين تفاهم مذكرة 6

 3ب  للنساء واالجتماعية االقتصادية التنمية في مؤثرة عالمية شخصية 011 ضمن الخطيب مها 1

 

The Jordan Times (12145)                                                                                                                        Page  

1 Jordan to attend IMF, World Bank Peru meetings  1 

3 Jordan historical tourism potential remains underexploited- experts 2 

3 ‘Further coordination needed to combat child labour’ 3 

3 Italy funds projects in Irbid’s Wisteya District  4 

3 Memo signed to improve development projects in Madaba 2 

3 UN Women Jordan creates jobs in refugee host communities  6 

3 Industry minister meets British PM’s envoy over economic cooperation 7 

3 Minister outlines available energy investments 6 

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/741318.html
http://www.alrai.com/article/741318.html
http://www.alrai.com/article/741341.html
http://www.alrai.com/article/741159.html
http://www.alrai.com/article/741159.html
http://www.alrai.com/article/741162.html
http://www.alrai.com/article/741162.html
http://www.alrai.com/article/741181.html
http://www.alrai.com/article/741193.html
http://www.alrai.com/article/741200.html
http://www.alrai.com/article/741223.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/4/12/38087255_1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/12/38087255_1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/12/38087255_1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/12/38087255_1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/12/161580477_22-bus.pdf
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.ammanchamber.org.jo/

