
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 72/8/7102االربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (09552)  صحيفة الرأي

 7  مليارات دينار كلفة استضافة الالجئين السوريين 3النسور  0

 2 "االعيان"المعادة من " الشراكة"و" االستثمار"و" االحداث"يناقش قوانين " النواب" 7

 71 عصام قضماني/ مشروع االجيل المقبلة  3

 70 والقطاعية تعقد اجتماعاتها نهاية االسبوع الجاري أو بداية االسبوع المقبلاللجان الفرعية : سيف 2

 70 للسوق الليبي منذ بدء االضطرابات" الحرة"توقف كلي لتصدير البضائع من : رمان 9

 70 في النصف االول% 3ارتفاع فاتورة الرواتب  6

 70 في النصف االول% 76قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد ترتفع  2

 21 تدعو الستخدام األنظمة الكهروشمسية لتوليد كهرباء للمنازل" تنظيم قطاع الطاقة" 8

 21 لمجففتطالب بمراقبة أسعار الحليب ا" حماية المستهلك النقابية" 5

 21 االقتصاد واالستثمار النيابية تفرغ من مناقشة قانون ضريبة الدخل 01

 21  تواصل صرف الدعم النقدي" الدخل والمبيعات" 00

 

 (06572) صحيفة الدستور

 0  الخطة العشرية لالقتصاد المبادرة االستراتيجية األكثر أهمية لمستقبل االردن: الملك  0

 8  خبراء يدعون الى ايجاد نصوص قانونية تعاقب شركات الكهرباء واالتصاالت المقصرة في عملها 7

 5  الى سوق راس العين بعد العيد" ليبسطات العبد" انتقال  3

 01  دولة مما يعزز الثقة بجودته 070الغذاء االردني يصل الى : عبيدات  2

 02  من الطاقة يحتم علينا تنويع المصادر لتوفير الطاقة باسعار معقولة% 52استيراد المملكة : طوقان  9

 

 (6106) صحيفة العرب اليوم

  7109مليون دوالر مساعدات أمريكية لألردن في  620 0

  ايام 3في « دعــم المحــروقات»ماليين دينار  2صرف  7

  مليون دينار 079تـدرس السـداد الكـلي أو الجدولة إلسناد قرض بقيمة « تطوير العقبــة» 3

  مليون دوالر 021للمشتقات النفطية بـ « السعات التخزينية»طرح عطاء : المعابرة 2

 

 (3602)  صحيفة الغد

 9أ   شفافية بححالة عطاء تممين عاملي المنازل على شركة واحدةال"العمل النيابية" 0

 2أ  لمسؤولين وأصحاب رؤوس أموال و مزارعينتوجه مربح .. زراعة النخيل 7

 2أ  البرنامج النووي االردني يمثل مشروع دولة وخيارا استراتيجيا للمملكة: المومني 3

 2أ  الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا بتوزيع المياه: الناصر 2

 0ب  مليون دينار 09153ترتفع " الضمان"موجودات  9

 7ب  "االنشاءات"مليار دينار التسهيالت الممنوحة لـ  2508 6

 7ب  أسعار االسمنت ما تزال مستقرة: البنا 2

 3ب  تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات والدوائر الحكومية يعزز مكافحة الفساد: اقتصاديون 8

 8ب  "الطفيلة التقنية"و " لتمويل المشاريع الوطني"اتفاقية تعاون بين  5

 8ب  اليابان تسلم ست ضاغطات نفايات في الشمال 01
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1 Long-term economic plan should primarily serve interests of citizens-King  1 

1 ICT sector pins hope on economic plan to address woes  2 

1 King’s assuring message to business world `boosted morale`-businessmen  3 

3 Roadmap for implementation must accompany 2015 vision-Saif 4 
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