
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 51/1/4152الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (51851)  صحيفة الرأي

 82 مراد يلتقي المستشار االقتصادي بالسفارة الفرنسية 1

 1 الملك يدعو األمريكيين لالستثمار في المشروعات الريادية األردنية 8

 8 مجلس الوزراء يوافق على تسويق المناطق االستكشافية المفتوحة للتنقيب عن النفط 3

 82 8112في عام % 4,1العام الجاري و % 3,4االقتصاد األردني البنك األوروبي يتوقع نمو  4

 82 عاما   81خالل % 42,4عدد األسر األردنية يرتفع ": االحصاءات" 2

 28 "حاويات العقبة"االتفاق على تسريع اإلجراءات بين األطراف المتعاملة مع  6

 28 وفد أندونيسي يزور جمعية رجال األعمال األردنيين 4

 

 (52842) صحيفة الدستور

 88 مراد يدعو رجال االعمال الفرنسيين لزيارة االردن 1

 81 مربع مساحة األبنية المرخصة في المملكة للربع االولماليين متر  2%: 48بنسبة نمو  8

 88  قطاع الطاقة تعرض لصدمات ارتفاع وانقطاع الغاز المصري: شبيب 3

 88 الحمصي رئيسا لغرفة صناعه عمان 4

 88 اتفاقية تعاون بين فلسطين واالردن في المجال الجمركي 2

 88 مخالفة تموينية خالل الثلث االول 2621تحرر " التجارة والتموين"  6

 

 (2446) صحيفة العرب اليوم

 1 مليون دوالر من البنك الدولي 821االردن تسلم  1

 14 مخاطر خارجية محتملة للمالية في المدى المتوسط 4": الموازنة" 8

 14 ساعة معدل احمال الكهرباء في المملكة/ ميغاواط 8411 3

 12 الف طن شعيرا 634الف طن مخزون المملكة من القمح و 644 4

 12 "اورانج موبايل"هيئة االتصاالت توافق على تجديد رخصة  2

 

 (6152)  صحيفة الغد

 8ب  مراد يدعو لتطوير العالقات التجارية مع فرنسا 1

 5ب  %4ترتفع " االستثمار"االستثمارات السورية المستفيدة من قانون  8

 5ب  النسور وصندوق النقد الدولي \تحليل اقتصادي  3

 4ب  األردن نقطة جذب سياحي: السياحة الماليزي وزير 4

 4ب   سياحة المهرجانات تسهم بتحريك عجلة التنمية اإلقتصادية: عاملون 2

 4ب  عائدات السياحة المتوقعة العام الحاليمليار دوالر  4,1 6

 6ب  %111ارتفاع الطلب على بوالص تأمين مشاريع الطاقة المتجددة  توقع 4

 6ب  8113مليار دينار في  4استيراد الطاقة تتخطى  كلفة 2

 6ب  %1,12البورصة يرتفع  مؤشر 4

 8ب  خالل شهرين% 88صادرات المملكة من البوتاس  انخفاض 11
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10 ACC’s news \ Murad urges French businessmen to seek opportunities available in 

Jordan  

1 

1 King urges US angel investors to utilize Jordan’s ICT talent pool 2 

4 French renewable energy companies invited to invest in Kingdom  3 

10 Homsi keeps position as ACI chairman  4 

10 ISTD performance improves  5 

 

http://www.jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/

