
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/31/5132  الثالثاء
 الصفحة                                                                                                                                  (31161)  صحيفة الرأي

 25  مراد يدعو لتوظيف نتائج زيارة رئيس الهند اقتصاديا واستثماريا 3

 51  عصام قضماني / ضريبة الدخل على البنوك 5

 52  لجنة لدراسة اثر الغاء الرسوم على البضائع المعفاة من الجمارك 1

 52  محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمجموعة فنادق 1 4

 52  مستثمر أردني في المنطقة الحرة برأس الخيمة 211: القاسمي 2

 25  لنهاية آب% 3.1ارتفاع كميات االنتاج الصناعي  1

 25  استثمار هندي كبير لتشغيل انتاج االلبسة في مجمع الضليل 2

 

 (32155) صحيفة الدستور

 52 تدعو لتوظيف نتائج زيارة رئيس الهند اقتصاديا  " تجارة عمان" 3

 53 األردن يطالب المجتمع الدولي زيادة الدعم لتخفيف أعباء اللجوء السوري 5

 53 انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لألشهر الثمانية األولى 1

 55 مليون دوالر 521األردن يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض ميسر بقيمة  4

 55 وزيرة الصناعة تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية 2

 52 األردن يتطلع باستمرار لتطوير عالقته االقتصادية مع االمارات: وزيرة الصناعة 1

 

 (4134)  صحيفة الغد

 1ب  مراد يدعو الستثمار زيارة رئيس الهند 3

 3ب   الملك يؤكد أهمية توطيد العالقات بين االردن والبيرو بمختلف المجاالت 5

 3ب   بدء اجتماعات اللجنة التوجيهية العليا للمحطة النووية في موسكو الخميس 1

 1ب   سنوات 1أزمة ديون المنشآت السياحية على الليبيين تراوح مكانها منذ  4

 1ب   فاعليات اقتصادية تدعو الحكومة لالهتمام بسياحة المعارض الستقطاب مجتمع االعمال 2

 1ب   االردن يشارك في المنتدى العالمي الثالث للتنمية االقتصادية المحلية 1

 

The Jordan Times (12151)                                                                                                                        Page  

1 Jordan signs $250m soft loan agreement with World Bank  1 

4 Amman, Pafos mayors discuss possible twinning deal  2 

4 Consumer society says vegetables overpriced; ministry, merchants contest claim  3 

10 Murad underlines significance of Mukherjee’s visit  4 

10 Ras Al Khaimah seeks Jordanian investors  2 
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