
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/01/6106الخميس 
   الصفحة                                                                                                                                 (06761)  صحيفة الرأي

   10  تخفيض التعرفة الكهربائية يعزز تنافسية القطاعات االقتصادية: اقتصاديون 0

   6 مليون دينار لرفع كفاءة الطاقة في ابار المياه وتنفيذ شبكات جديدة 0187 1

   5  نتطلع لالستفادة من البيئة التنافسية والمزايا االستثمارية: الرئيس االلباني 6

   00 لقاء يبحث استكشاف اسواق جديدة 5

   61 فهد الفانك/ برنامج اصالح اقتصادي متواضع 6

   62 من ناتجه االجمالي على الالجئين% 686االردن انفق ": النقد الدولي" 7

   62  مليون دوالر لدعم االعمال التجارية 151منحة اميركية لألردن بقيمة  1

   62  يطرح االصدار السيادي االول من الصكوك االسالمية" المركزي" 2

   62 مليار دينار تداوالت االردنيين في بورصة ابو ظبي 186 01

   10 انخفاض صافي االستثمار االجنبي في بورصة عمان خالل شهر ايلول 00

   

   (07671) صحيفة الدستور

   0  تعدل التعرفة الكهربائية لعدد من القطاعات" الطاقة والمعادن"  0

   0  االردن تحمل أي الجئ إضافيلم يعد بمقدور : الملقي  6

   01  تؤكد خلو المنتجات المصرية من فيروس الكبد الوبائي" الغذاء والدواء"  1

   60  البحر الميت أيار المقبل–بدء التحضيرات للمنتدى االقتصادي العالمي  6

   66  مليار دينار حجم التداول في سوق العقار في المملكة 57671 5

   61  تستضيف فعاليات المنتدى االقتصادي العربي البرتغالي الرابع" لشبونه"  6

   61  للصناعات الصغيرة والمتوسطةتدعو لتخفيض اسعار الكهرباء " صناعه عمان"  7

   

   (6166) صحيفة الغد

   6أ  العالقات مع ألبانياالملقي يؤكد أهمية تطوير  0

   6أ  مليون يورو دعم ألماني لألردن العام الحالي 676: مولر 6

   6أ   يؤكد سالمة المنتجات المصرية المصدرة لألردن: عادل 3

   6ب   طرح مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لالستشارة خالل اسبوع 4

   6ب  مليون دينار لنهاية تموز 107عجز الموازنة يتراجع الى  5

   6ب   تعزيز العالقات االقتصاديةالرئيس البرتغالي يبحث مع اتحاد الغرف العربية سبل  6

   1ب   االقتصاد االردني استطاع مقاومة التغيرات المتسارعة في المنطقة: دوسيك 7
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1 Creative industries, tech innovations on WEF agenda  1   

2 CBJ to release Islamic sukuk worth JD34m  2   

3 Olive harvest drops by 10 per cent — ministry  3   

4 USAID presents grants to support home-based businesses 4   

4 Egyptian exports ‘safe, high quality’ — ambassador 5   

4 Customs officers seize fireworks, tasers  6   

10 Real estate trading volume slips by 3%  7   
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