
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/4112/ 6الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (16161)  صحيفة الرأي

 3 مجلس الوزراء يوافق على مذكرة لتقطير الصخر الزيتي وتصويب اتفاقية مع االتصاالت 1

 3 ألف يومياا  21إلى  وصوالا  آالف برميل 11إنتاج أولي من النفط يبدأ بـ : وزير الطاقة 2

 6 توقف تأمين عامالت المنازل إثر احتجاج شركات التأمين" الصناعة والتجارة" 3

 21 بورصة عمان األقل انخفاضاا بين األسواق العربية والفرصة مواتية لالنتعاش: خبيران  4

 21 شكوى العام الماضي 4111تتلقى " تنظيم االتصاالت" 5

 21 دوالراا بفعل بيانات صينية ضعيفة 24النفط ينزل عن  6

 22 مليار دينار عجز في موازنات الوحدات المستقلة 12141 7

 44 قصور التشريعات وتدني الحوافز تضعفان جاذبية البيئة االستثمارية في المملكة: أبو حمور  8

 

 (16664) صحيفة الدستور

 1 4111مليار دينار موازنه التمويل للعام  62261 1

 11  شراكة القطاعين ينقصها دور اكثر فاعلية من جانب الحكومة 4

 11 الف سيارة دخلت المنطقة الحرة الزرقاء خالل عشرة اشهر 111 1

 11  النصف االولمليون دينار قيمة الصادرات الدوائية للمملكة خالل  111 2

 

 (6462) صحيفة العرب اليوم

 14 % 2221المحلية للنفقات الجارية إلى زيادة تغطية اإليرادات  1

 14 عمان الشهر الماضي مليون دينار ارتفاع االستثمار األجنبي في بورصة 727 2

 14 خدمة الكترونية 16تنشئ منصة مركزية لتبادل البيانات وتطلق " االتصاالت" 3

 15 واألوراق المالية تستقبل طلبا واحدا العام الحالي.. 4111صكوك اسالمية حكومية في  4

 

 (1621)  صحيفة الغد

 1أ  مليار دوالر امريكي للخزينة االسرائيلية وتعمق التبعية للكيان الغاصب 222اتفاقية الغاز تكبد االردنيين : ناشطون 1

 1ب  أشهر 11مليون دينار رؤوس أموال الشركات السورية المسجلة خالل  4221 4

 1ب  أشهر 2دينار ايرادات السلع الضريبية على السلع والخدمات في مليار  1277 1

 1ب  شاحنة يوميا 11الى  211يهبط حركة الشاحنات بين االردن والعراق من " داعش" 2

 1ب  العرب أغنياء بما يملكون فقراء بما ينجزون: البستاني 1

 1ب  أعوام 1المديونية تضاعفت في : أبو حمور 6

 

The Jordan Times (11868)                                                                                                                        Page  

2 Planned oil shale project to produce up to 40.000 barrels per day  1 

2 Microfinance project unveils women’s potential in Mafraq  2 

3 Demand for gold rises as prices hit four-year low 3 

4 Jordan, US discuss cooperation in construction sector  4 
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