
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 77/4172/ 71اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (71111)  صحيفة الرأي

 52 %5945مليار دينار إجمالي الودائع لدى البنوك نهاية العام الماضي بارتفاع  4.94: تقرير 1

 52 أعلى مستوى بتاريخهااحتياطات المملكة من العمالت االجنبية تستقر قرب  5

 52 تتجاوز خمسة مليارات دينار" البنوك"االستثمارات العربية في : مركز االيداع 3

 52 المشورة لمشاريع طاقة شمسية بقيادة شركة نرويجية في االردنتقدم " إيفرشيدز" 4

 52 إعالن نتائج تقرير الحرية االقتصادية في العالم العربي غدا 2

 56 تطرح فرصا استثمارية شمال المدينة" تطوير العقبة" 6

 56 اتفاقية بين الجمعية االردنية للمؤتمرات ومجلس الوحدة االقتصادية 7

 57 عالقة االردن بوكالة الطاقة الذرية مبنية على الشفافية والثقة المتبادلة: سفيرنا في النمسا 8

 57 (ج)ثالثة مليارات دوالر خسائر االقتصاد الفلسطيني سنويا جراء سيطرة االحتالل على المناطق  9

 48  بمشاركة محلية ودولية 4172انطالق فعاليات أسبوع الريادة العالمي  11

 48 مشاركة اردنية واسعة في الملتقى العربي االلماني الخامس للطاقة 11

 

 (71111) صحيفة الدستور

 51  تحذر من بيع لحوم مستوردة على انها بلدية" نقابة المطاعم"  1

 51  أشهر 71مليار دينار الصادرات الصناعية خالل  297 2

 51  تشارك بالملتقى العربي االلماني للطاقة" تجارة االردن"  3

 55  في المملكة" المنتدى الدولي للطقة المتجددة" افتتاح فعاليات  4

 

 (6196) صحيفة العرب اليوم

 14 منذ بداية العام%  41االحتياطات األجنبية تقفز  1

 14 مليون دوالر استثمارات بالطاقة الشمسية في معان التنموية 211 5

 14 «مصفاة البترول»مليون دينار مقيدة على الحكومة لتسوية األرباح مع  744 3

 12 % 52تتوقع نمو حصيلة ضريبة الدخل على األفراد  4175موازنة  4

 

 (11.1)  صحيفة الغد

 7ب  البرنامج النووي االردني سلمي وملتزم بالمعايير الدولية لالمان": الدولية للطاقة الذرية" 7

 7ب  نهاية العام" ميناء الغاز المسال"رئيس الوزراء يوجه  4

 7ب  المستحقة لوزارة الصناعة على الغيرمليون دينار مجموع الذمم  2792 1

 4ب  زيادة الطلب على المحروقات والغاز 2

 4ب  %4492ترتفع " الصناعة"لدى  العالمات التجارية المسجلة 5

 8ب  بحث تعزيز العالقات االقتصادية مع بريطانيا 1

 

The Jordan Times (11877)                                                                                                                        Page  

1 UAE official  opens new phase of Emirati-funded refugee camp  1 

3 New projects to improve services in Tafileh  2 

10 Industry chief calls for developing Jordan-UK economic relations  3 
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