
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/4112/ 42االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (18161)  صحيفة الرأي

 43 مراد يثمن الجهود الملكية في ترويج بيئة االستثمار واألعمال األردنية 1

 41 جمجوم يطالب بتخفيض منح رخص الدجاج المستورد 2

 06  اقتصادنا يسير باالتجاه الصحيح رغم التحديات: الحلواني 4

 06 تعقد فعالياتها في البحر الميت" مايكروسوفت" 3

 

 (11111) صحيفة الدستور

 24 تثمن الجهود الملكية للترويج لبيئة االستثمار باألردن" تجارة عمان" 1

 0 4112يستمع إلى خطاب الموازنة العامة والوحدات الحكومية للعام " النواب" 4

 7 مليون دينار فائض بالموازنة 211االقتصاد يتعافى ولوال سعر الكهرباء وفوائد الديون ألصبح لدينا : النسور 1

 21 افتتاح المعرض األردني الدولي الثامن للبناء واإلنشاء اليوم 2

 21 المملكة من الطاقة لنهاية أيلول الماضيمليار دينار فاتورة  1.2 2

 22 اهتمام بلجيكي لتعزيز العالقات االقتصادية مع األردن 8

 

 (0673) صحيفة العرب اليوم

 13 وال قرار بالصرف,, األسبوع المقبل " دعم المحروقات"استحقاق الدفعة الثالثة من  1

 13 منح اول رخصة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخاليا الشمسية 2

 13 مليون دوالر لدعم الالجئين في االردن 16منحة كويتية بـ  4

 13 مليار دينار العجز في الميزان التجاري بالمملكة 1.8 3

 15 تتعهد باستعادة القدرة على االلتزام بأموال للمبادرات الجديدة« المالية»استراتيجية  5

 

 (1111)  صحيفة الغد

 1ب  الجهود الملكية تعزز موقع األردن على خريطة االستثمار العالمية: مراد 1

 1ب  يلتئم في اسطنبول غدا بمشاركة أردنية واسعة" األعمال الفلسطيني" 4

 2ب  تتخذ سلسلة اجراءات لضمان توفر السلع خالل المنخفضات الجوية" الصناعة" 1

 6ب  %1.11البورصة تنخفض  2
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10 Halawani gives upbeat appraisal of Jordan’s performance  1 

1 Government presents House with trimmed JD8.09 billion budget bill  2 

10 Fruits, vegetables climb up ladder of Jordan’s export list  3 
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