
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/11/5112اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (12451)  صحيفة الرأي

 11 لجان لحصر أضرار تجار وسط العاصمة 1

 4 زياد الرباعي/ ما البديل.. البسطات 5

 8 طنا من مواد غذائية مهربة 72ضبط : العقبة 1

 52  فهد الفانك/ ثقة المستثمرين باالقتصاد االردني 4

 58 "تقشفية"وليست " تنموية" مستمرون بضبط النفقات وموازنة العام المقبل : النسور 2

 58 7102قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  2

 58 7102قانون الموازنة العامة لسنة المالية  7

 11  االوضاع االقتصادية في المنطقة شهدت تحوالت جارفة في أقل من عام: أبو غزالة. د 8

 11 وزيرة الصناعة والتجارة تعد بدراسة مطالب مصنعي الجلود واالحذية 9

 11 مليار دينار اجمالي ودائع الجهاز المصرفي العام الماضي 71.72 11

 25  العقلة يناقش مع مجلس االعمال العراقي واقع استثماراتهم في المملكة 11

 

 (17149) صحيفة الدستور

 1  لجان لحصر أضرار تجار وسط العاصمة جراء الفيضانات 1

 1  ماليين 7.2مليار والعجز  472..مليار دينار ونفقاتها  2.5.7ايرادات موازنه العام المقبل  5

 1  ستحاسب أي جهة قصرت في أداء واجباتها أثناء الظروف الجوية األخيرة: النسور  1

 1  "المستوردة" تجاجا على تخفيض رسوم ممثلو الصناعات الجلدية يعتصمون اح 4

 11  االنتهاء من اجراءات تأسيس شركة ذات غرض خاص إلدارة اصدار الصكوك االسالمية 2

 11  بحاجة لمزيد من التشريعات واالعفاءات والبنى التحتية والفنية" السيارات الكهربائية" مشروع  2

 11  الفلبين مع االقتصادية العالقات يبحثان والصناعي التجاري القطاعان 7

 

 (4141)  صحيفة الغد

 5ب  الفيضانات جراء البلد وسط تجار أضرار لحصر لجنتين تشكل" عمان تجارة" 1

 11أ  للمملكة جديدة أوروبية ومنح قروض يورو مليون 187 5

 1ب  5112 في الحكومي االنفاق إجمالي دينار مليار 1101 1

 5ب  الفيضانات من المستحقين المتضررين ستعوض التأمين شركات: الوزني 4

 5ب   األول تشرين في لالرتفاع الغذاء أسعار تدفع الجوية األحوال 2

 1ب   عمان في االنمائي المتحدة األمم لبرنامج االقليمي المركز يفتتح جودة 2

 1ب   يوميا شاحنة 112 نقل من سيمكنها" بريدج" باخرة تعديل": العربي الجسر" 7

 1ب   االقتصادية باإلصالحات جريئة قرارات اتخذ االردن": تشارترد ستاندرد" 8
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1 Gov’t unveils ‘disciplined, growth- oriented’ 2016 budget bill 1 

1 $126m loans from EIB to finance electricity, water projects 2 
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1 ‘No rise in electricity tariffs next year’ 3 

1 52m euro grant from EU to support employment, vocational training programme 4 

4 Local industries decry customs duty cuts 2 

8 Economic reform programme –mixed results by Fahed Fanek 2 

10 Iraqi investors brief JIC chief on local obstacles  7 

10 Orange Jordan tables JD62.5m capital reduction to shareholders  8 

 


