
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 66/4162/ 61األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (61161)  صحيفة الرأي

 8 مليون دينار المشاريع الزراعية الممولة منذ بداية العام 01: الحياري 1

 28 عصام قضماني/ ضريبة الدخل للمرة االلف 2

 33 التسهيالت االئتمانية تسجل أعلى مستوى بتاريخها في أيلول 3

 33 بالمئة 41-61من " الزامي"تدرس طلبا لشركات التامين برفع أسعار " الصناعة والتجارة" 4

 55 عاملون في قطاع االنشاءات يطالبون بتخفيض أسعار االسمنت 5

 55 مسؤولة امكاراتية تبدي إعجابها بالصناعات الغذائية االردنية 5

 55 في المرتبة االولى لجهة رؤوس أموال البنوك العاملة في المملكة" العربي: "تقرير 7

 

 (66114) صحيفة الدستور

 1  حسان مديرا لمكتب الملك 1

 17 تنويع مصادر الطاقة في االردن ضروري للحد من العجز المالي الكبير: البنك الدولي  2

 18  "صناعه الزرقاء" استقاله مدير  3

 11  المدن الصناعية تستقطب استثمارات حجم ملياري دوالر: المدادحة  4

 

 (5358) صحيفة العرب اليوم

 2 النسور يترأس اجتماع لجنة اعداد االطار المتكامل االقتصادي واالجتماعي 1

 5 يتهمونها بعدم الوفاء بوعودها: ومواطنون".. سوق الجمعة"االمانة تؤكد نجاح  2

 14 بيانات االقتصاد الوطني تخالف توقعات صندوق النقد الدولي 3

 14 وال عزاء لالستراتيجية 4112وزاء ترقبوا على الطاقة منذ  9 4

 15 مليون دينار أرباحا تشغيلية لنهاية الربع الثالث 02تحقق " الفوسفات" 5

 

 (0191)  صحيفة الغد

 9أ  بال عجز لتعزيز االنجازات وستوى الخدمات 4161موازنة االمانة للعام : بلتاجي 4

 6ب  والمستشفيات الجامعية" الخدمات الملكية"من االنفاق على القطاع الصحي موجه للوزارة و 111 0

 6ب  4162مليون دينار حجم العطاءات الحكومية في قطاع االنشاءات خالل  011: الطراونة 2

 4ب  عالقتنا باالردن ال تقتصر على ملف البرنامج النووي" الدولية للطاقة" 1

 0ب  تغش الغاز المنزلي وتحقق أرباحا طائلة" مافيات" 1

 0ب  "االتصاالت"الحكومة تسعى لشراكات عالمية في قطاعي : سليط 6
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3 Jordan, Russia to cooperate in several sectors  1 

3 Mayor pledges better services as budget woes to subside  2 

10 Higher production, sales pull Jordan Phosphate Mines Co. back from loss  3 
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