
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/6112/ 62األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (12161)  صحيفة الرأي

 12 "الحسين للسرطان"تتبرع بتسمية غرفتين للمرضى في " تجارة عمان" 1

 3 إرادة ملكية بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء جامعات 6

 12 ترفض تعديل قانونها" وكالء السياحة والسفر" 3

 11 تطالب منشآت بتسديد اشتراكات عامليها تجنبا للغرامات" الضمان" 2

 61  تصاعد النمو االقتصادي في المملكة يعتمد على زيادة النفقات الرأسمالية وتخفيض العجز التجاري: البنك الدولي 1

 61 مستقر عالميا" االصفر: "امسيح 2

 62 وفرنا بيئة آمنة جاذبة لالستثمارات رغم االزمات المجاورة: المجالي 7

 67 الى توفير التمويل الالزم العادة إعمار غزةمسؤول فلسطيني يدعو المانحين  6

 67 االردن رئة وبوابة االقتصاد الفلسطيني االولى: البو 9

 

 (17116) صحيفة الدستور

 61  تحذر من تالعب بعض وكالء السيارات بسنه الصنع" حماية المستهلك"  1

 61 اردنية في مؤتمر أصحاب االعمال والمستثمرين العرب في مصرمشاركة  2

 66 تضع خطة متكاملة للتعامل مع المنخفضات الجوية" الصناعة والتجارة"  3

 66 تضع خطة طوارئ للتعامل مع الحاالت الطارئة" الكهرباء االردنية "  4

 63 عمال الفلسطيني في اسطنبولمشاركة اردنية واسعه في المؤتمر االقتصادي لمنتدى اال 5

 

 (2172) صحيفة العرب اليوم

 12 «أوبك»واألردن يحبس أنفاسه قبيل اجتماع .. أنظار العالم تتجه إلى فيينا 1

 12 خالل المنخفضات الجوية" الكهرباء"آلية لطوارئ  111موظف و 1211 6

 12 والبترا األكثر انخفاضا… إشغال الفنادق في المملكة%  31إلى  61 3

 11 ملــيار ديـــنار 12أشــهر وتبــلغ  11مليـون فـي  611ميـزانــية البنــك المركــزي ترتـفــع  2

 

 (3711)  صحيفة الغد

 1ب  تصنف االردن مستقر والميزانية ستستفيد من اصالح الدعم": موديز" 1

 1ب  تقليدي وآخرون يرونه ايجابيا" الوحدات الحكومية"خبراء يرون أن مشروعي قانوني الموازنة العامة و 6

 6ب  مليارات دوالر 1يعزز التنمية الشاملة بالمملكة عبر استثمارات تقارب " العبدلي: "عميرة 3

 3ب  "الدولية للطاقة الذرية"االردن يتسلم التقرير النهائي لمراجعة البنية التحتية للبرنامج النووي من  2

 6ب  تجري تمرينا الدارة حالة االزمات والطوارئ" تنظيم الطاقة والمعادن" 1

 6ب  يبحثان سبل التعاون التجاري بين البلدينطوقان والسفير الياباني  2
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10 Saudi Arabia, Russia, Venezuela, Mexico fall short of agreement on oil output  1 

10 Toucan briefs Japanese about financial burden on Jordan’s budget  2 
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