
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 61/1162/ 61الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (61611)  صحيفة الرأي

 11 فهد الفانك/ دعم الكهرباء والماء  1

 11 عصام قضماني/ عقدة الموازنة  2

 12 رئيس الوزراء يستمع إليجاز حول تطوير مشروع اليورانيوم 3

 12 الخطة العشرية في مراحلها النهائية: وزير التخطيط 4

 12 تلتقي جمعية خبراء الضريبة" االقتصادية لنيابية" 5

 11 مليون يورو 21مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية الترويج لالشتمال المالي بقيمة  6

 11 القدرات البشرية في المجاالت التكنولوجية من أهم مقومات نجاح االقتصاد: الشريدة 7

 

 (63121) صحيفة الدستور

 17  اعتبارا من الشهر المقبل" الضمان" زيادة نسبة اشتراكات  6

 17  االعالن عن تأسيس اول شركة معلومات ائتمانية في المملكة 1

 17 رئيس الوزراء يزور العراق خالل ايام لبحث التعاون الثنائي: الحلواني  2

 11  إطالق صندوق تشجيع الطاقة المتجددة مطلع العام المقبل 2

 

 (1101) صحيفة العرب اليوم

 14 العام المقبل%  1الحكومة تتوقع زيادة المنحة االمريكية للموازنة  1

 14 أشهر 61ل مليون متر مربع مساحة األبنية المرخصة في المملكة خال 6122 2

 14 منذ أيلول الماضي" الكهرباء االردنية"اشترت ربع مليون سهم في " الضمان" 3

 15 1161ألف سيارة هجينة عام  21تتوقع تخليص " مستثمري الحرة" 4

 15 مليون دوالر 61منح بقيمة  2كوريا تقدم لألردن  5

 

 (2311)  صحيفة الغد

 3أ  استيراد الغاز الصهيوني يرهن مستقبلنا بيد العدو: النسور 6

 0أ  الصيرفة االسالمية أداة فاعلة في االقتصاد الوطني: خبراء 1

 66أ  يلوحون باالعتصام الشامل اليوم" سلطة العقبة"موظفو  2

 1ب  1162و  1162طن ريحان خالل العامين  232االردن يصدر  2

 

The Jordan Times (11902)                                                                                                                        Page  

1 King inaugurates KADDB joint venture with Turkish company  1 

2 Korea grants Jordan $18m for health, education projects  2 

2 Private, public sector representatives share ideas on excellence  3 

10 Halawani, Husseini pledge to advance Jordanian-Iragi trade, investment ties  4 
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