
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/7112/ 72الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (11161)  صحيفة الرأي

 52 الصيفي يدعو إلنشاء منطقة تجارة حرة أردنية فلسطينية 1

 6 تحت القبة" ضريبة الدخل"تواصل إقرار " اقتصادية النواب" 5

 9 سنوات 5إقرار االستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي لـ  3

 53 من الودائع لدى البنوك في أيلول% 39القطاع الخاص يستحوذ على  4

 53 ألف اسطوانة 15151آالف طن من المشتقات النفطية و  6توزيع : الفايز 2

 54  "العمل الموحد من أجل التنمية في األردن"إلى مبادرة " تجارة الزرقاء" 6

 54 تطبق مشروع النافذة الواحدة في مركز الكرامة" الجمارك" 7

 52 جمعية المستثمرين تدعو الستثمار القرب الجغرافي األردني الفلسطيني 8

 56 تناقش القضايا البنكية وإجراءات المحاكم وتشكيل لجنة للمتابعة" العدل" 9

 44 االبتكار أداة قوية قادرة على تحفيز النمو في الدول الناشئة: "األوروبي إلعادة اإلعمار" 11

 

 (12119) صحيفة الدستور

 18 حرة أردنية فلسطينيةتدعو ألنشاء منطقة تجارة " تجارة عمان "  1

 1 7117مليارا دوالر منحا وقروضا من االمارات لألردن منذ  7

 18  من صادرات االردن تذهب للدول االسالمية% 21: صناعه عمان  9

 

 (6177) صحيفة العرب اليوم

 14 مـرة 19مرات وانخـفضت  11األسعار ارتفعت .. عامان على رفع الدعم عن المحروقات 1

 14 األردن أول بلد يدعو وكالة الطاقة الذرية لمراجعة برنامجه النووي: بيشكوف 5

 14 االردن يشارك في مؤتمر المناطق الحرة العالمي بدبي 3

 14 لتحسين شبكات المياه في البلقاء مليون دوالر منحة يابانية لألردن 71 4

 12 مليار دينار موجودات صندوق استثمارات الضمان االجتماعي في نهاية الربع الثالث 1572 2

 

 (9211)  صحيفة الغد

 9ب  الصيفي يدعو إلنشاء منطقة تجارة حرة اردنية فلسطينية 1

 2أ  االردن يشهد أزمة غذائية غير مسبوقة نتيجة الطلب المتزايد على الماء والغذاء: الشخشير 7

 1ب  النمو االردني معتدل ومطرد ويحتاج الى معالجة القضايا المفصلية: الدوليالبنك  9

 1ب  %13صادرات المملكة الى العراق تنخفض  2

 9ب  زيادة كبيرة في الطلب على الغاز والمحروقات منذ بداية االسبوع 5

 9ب  االقتصاد الوطني الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم دعائم: قمحية 1

 9ب  االردن يتميز بتبادل تجاري كبير مع الدول االسالمية: الجغبير 2
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3 construction of aqaba solar-run power plant to start next month  1 

10 Fruits, vegetables climb up ladder of Jordan’s export list  2 

10 Halawani gives upbeat appraisal of Jordan’s performance  3 
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