
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/4102/ 42الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (07060)  صحيفة الرأي

 42 االستثمارات الكويتية في األردن تعكس عمق العالقات بين البلدين 0

 02 يطالبون بوقف الهدر المالي وزيادة الرواتب" نواب" 4

 42 فهد الفانك/ توصيات اللجنة المالية  3

 42 منتدون يؤكدون أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني 2

 42 مساعدات ألمانية جديدة لألردن 2

 47 يعرض أفضل الممارسات في التعامل مع األزمات 4102المنتدى الدولي لالتصال الحكومي  7

 42 خسارة االقتصاد الوطني نصف مليار دينار خالل العاصفة الثلجية: خبراء 6

 22 مليون متر مربع مساحة األبنية المرخصة العام الماضي 02 2

 

 (06172) صحيفة الدستور

 42  االستثمارات الكويتية القائمة من اهم االستثمارات العربية واالجنبية" تجارة عمان"  0

 0  منع استخدام االصباغ الصناعية في المواد الغذائية وخصوصا الكنافة قريبا 4

 44  مرشحا النتخابات نقابة تجار المواد الغذائية 03 3

 44 مبادرة لزيادة مشاركة المرأه االقتصادية في سوق العمل 2

 42 الروماني المشتركبدء اجتماعات الدورة الثانية لمجلس االعمال االردني  2

 42  االحداث باالقليم وراء انخفاض الصادرات الوطنية" : المستثمرين االردنية"  7

 

 (7037) صحيفة العرب اليوم

 02 دينار 211مــن المشتغلين في المملكة رواتبهم تزيد علـى %  01 0

 02 ال حقائق علمية تؤكد أو تنفي… وجود النفط في األردن 4

 

 (3671)  صحيفة الغد

 6 "االولى والثانية"الستعادة صالحيتها بالتعيين على الوظائف " الموارد البشرية"تعتزم تعديل " االمانة" 0

 02 إعادة فروقات الكهرباء بعد اقرار التعرفة الجديدة" الطاقة" 4

 02 4102أفضل بنك تمويل تجاري في الشرق االوسط للعام " العربي" 3

 02 تطور القطاع النووي مستمر رغم التحديات: طوقان 2

 02 يوسف منصور/ الهدر في الموازنة 2

 02 دعوات لتوفير منظومة نقل آمنة 7

 

The Jordan Times (11958)                                                                                                                        Page  

10 Murad values Jordanian-Kuwaiti economic investment relations 1 

2 Consumers spent JD58 million on food, fuel before storm  2 

3 Central bank projects in pipeline to support SMEs 3 

3 Lower House continues deliberations over budget bill 4 
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