
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/01/2102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05161)  صحيفة الرأي

 4 ماليين يورو لبرنامج التعاون عبر الحدود 212االتحاد األوروبي يخصص  1

 22 فهد الفانك/ المديونية تسبق العجز  2

 22 مليون دينار منذ بداية العام 026آالف شركة برؤوس أموال  5تسجيل  3

 22 بحث التعاون االحصائي والتنموي بين األردن واإلمارات 4

 22 تعتمد آلية جديدة لشطب واستبدال المركبات" الجمارك" 2

 

 (05211) صحيفة الدستور

 1 %1ارتفاع صادرات المملكة بنسبة  0

 2  مليون دينار 065القطاع السياحي تجاوز الصعاب وحقق إيرادات بلغت مليارين و: القطامين  2

 2 %0.6مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي تنخفض الى  3

 21  قطاع الشاحنات مستعد لتلبية الطلب المتزايد لنقل البضائع من العقبة 2

 22  يدعو اصحاب االعمال العرب والبريطانيين لالستثمار في االردن" تجارة االردن" رئيس  6

 

 (2521) صحيفة العرب اليوم

 14 مليار دينار من بداية العام الحالي2,2الحكومة تصدر سندات بقيمة  1

 14 2106في موازنة " بدل المحروقات"الحكومة ترصد مخصصات  2

 14 أشهـر 8ارتفـــاع فاتـــورة االردن النفطـــية فــي %  02 3

 12 المواطنون التزموا والحكومة تخلفت.. حمالت التوعية لخفض استهالك الكهرباء 4

 12 أشـــهر 8ارتفـــاع العجـــز التــجاري في األردن خــالل %  2 2

 

 (3511)  صحيفة الغد

 2أ  وزارة الزراعة تقر بتصدير كمية من ثمار الزيتون إلى اسرائيل رغم قلة االنتاج 0

 0ب  مرتبط بمشروع توسعة المصفاة" الديزل"تحسين مواصفات : العالوين 2

 0ب  مؤسسات رسمية تتجاهل المنتج المحلي في العطاءات الحكومية: صناعيون 3

 3ب  الحكومة تولي حماية المستهلك أولوية في برامجها وخططها: وزير الصناعة 2
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1 Jordan, Singapore sign capacity-building deal 1 

2 Energy bill rises by 15.8%  2 

2 New projects to improve living conditions of badia residents  3 

2 Cash-for-training project boosts opportunities for women  4 

3 Hospitality, food industry exhibition offers chance for partnerships  5 

3 Oil shale reserves can cover Jordan’s needs for 275 years  6 

10 Jordan’s microfinance entities operate most of direct lending outside Amman  7 
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