
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 51/55/5151األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (51451)  صحيفة الرأي

 51 فهد الفانك/ نقد الموازنة قبل الدفاع عنها 5

 52 مليار دينار اجمالي االيرادات الضريبية لنهاية آب الماضي 5.2 5

 52  مليون يورو منح ومساعدات ألمانية إضافية لقطاعات حيوية 552.2: فاخوري 3

 52  الطاهر يدعو االرجنتين لالستفادة من الحوافز االستثمارية لدى المملكة 1

 52  "الجارية"تدعو الحكومة لزيادة النفقات الرأسمالية على حساب " النقد الدولي"رئيسة  1

 52 االستثمار وانسياب السلع والبضائعنعمل بقوة الزالة المعوقات أمام " الجمارك" 2

 52  دراجات في مؤشر الجاهزية الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات 2االردن يتراجع : تقرير 2

 52 بحث أثر االزمات المحيطة على االقتصاد الوطني 2

 31 توصيات لمشاركة االردن في مؤتمر االمم المتحدة للتغير المناخي في باريس 51

 15  ألف شقة بيوعات االردنيين واالجانب خالل العشرة شهور الماضية 34.1 55

 15 استقرار أسعار الخضار بسبب ارتفاع الكميات الموردة للسوق 55

 

 (52311) صحيفة الدستور

 1 فوز منطقة البحر الميت التنموية كوجهه عالمية رئيسية لالعمال 5

 1  الواحدة لغير االردني توضح آلية صرف تعويض الدفعه" الضمان"  5

 5  الملك يفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس األمة بخطاب العرش السامي اليوم 3

 22  التاكيد على ضرورة تحديث آليات العمل المشترك لتعزيز االقتصاد الوطني 4

 

 (4142)  صحيفة الغد

 5ب  الختيار الرئيس" صناعة االردن"حراك انتخابي في أوراقة  5

 5ب  شركات الكهرباء تتأهب لمواجهة المنخفض الجوي المقبل 5

 5ب  مليون يورو قروض ومساعدات ألمانية إضافية 552.2 3

 ب  تبحث تعزيز العالقات االقتصادية مع االرجنتين" رجال االعمال" 4

 5ب  الهيئة العربية للطاقة المتجددة كجهة تدريب على تركيب الخاليا الشمسية"اعتماد  1

 4ب   النقد الدوليالقطاع الخاص يشكو اجراءات  1

 4ب   تطلق مبادرة المجتمعات الريادية" االردنية لتطوير المشاريع" 2
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1 Germany allocates 127.9m euros in additional aid to Jordan  1 

2 Sustainable development panel discusses preparations for Paris conference  2 

10 JEDCO launches the Entrepreneurial communities initiative in Jordan  3 
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