
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/2/1122الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (22462)  صحيفة الرأي

 1 طائرات عارضة انتهى عمرها االفتراضي: النائب المسلماني 2

 1  تشكل لجنة للحد من التهرب الضريبي والجمركي" النزاهة النيابية" 1

 3 االتحاد االوروبي يؤكد دعمه لألردن سياسيا واقتصاديا 3

 14  فهد الفانك/ الحد االدنى لألجور 4

 15  ألف اسطوانة غاز وزعت أمس على المراكز 2.275 5

 .1  عبيدات االردن خالي من االدوية المزورة وهدفنا مأمونية الغذاء والدواء 2

 44  تبحث التعاون مع صندوق خليفة االماراتي" االردنية لتطوير المشاريع" .

 

 (2.411) صحيفة الدستور

 12  دوالرا .1النفط يتراجع بال هوادة وينزل عن  2

 12  تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصه تمارس اعمال التجارة" الصناعة والتجارة"  1

 12 حمدي الطباع/ االستثمار في االردن اهتمامنا وهمنا  3

 11  مطالبات باستيراد االسمنت من الدول المجاورة 4

 11  "الشركات الصغيرة والمتوسطة في االردن" تستعرض الصعوبات التي تواجه " تجارة االردن"  5

 13 االردن قادر على استقطاب أي نشاطات تجارية" : تجارة االردن"  2

 

 (4224)  صحيفة الغد

 4أ   والمملكة أقرب حلفائنا بالمنطقة.. مليار دوالر مساعدات امريكية لألردن العام الحالي 272:ويلز 2

 2ب   مليون دينار كلفة سرقة الكهرباء العام الماضي 21" الطاقة" 2

 1ب  من مكاتب السياحة والسفر% 41تجديد ترخيص : حمدان 3

 1ب   مليار سائح من استكشاف العالم 271تباطؤ االقتصاد لم يمنع  4

 3ب   مليار يورو حجم الدعم المقدم للمملكة لمواجهة أعباء اللجوء السوري منذ اندالع األزمة 5

 3ب   الفاخوري في ألمانيا لدعم خطط االردن التنموية 6

 3ب   خبراء يدعون للعمل ضمن ثالثة محاور لتحفيز االقتصاد 7

 

The Jordan Times (12235)                                                                                                                        Page  

1 Foreign investors interested in Jordan, but want more stable legislation- sector leaders 1 

1 Planning minister campaigns for Jordan in Germany 2 

1 UN renews support for Jordan’s regional efforts 3 

2 EU pledges to continue support for Jordan 4 

3 UAE Company to develop 200 MW solar plant in Jordan 5 

3 Tourism minister meets Arab, foreign counterparts in Spain  6 

10 Fontana calls for facilitating the flow of Jordanian products to the EU 7 
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