
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/2102/ 2االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (05021)  صحيفة الرأي

عضو مجلس / عاطي أبو العز " حسن البنا"ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وموظفوها المرحوم  0

 إدارة غرفة تجارة العقبة

73 

 0 تلتقي النسور الخميس لمناقشة الموازنة العامة" مالية النواب" 2

 4 "تشجيع الطاقة المتجددة"مجلس الوزراء يوافق على األسباب الموجبة لـ  7

 27 تناقش السياسات النقدية واالستثمارية" مالية األعيان" 4

 27 دينار للطن الواحد 5.3ترفع سعر الطحين المدعوم " الصناعة والتجارة" 2

 22 تطور نظاماً لمراقبة األمن الغذائي في المملكة" اإلحصاءات" 5

 44 %71انخفاض أسعار بيض المائدة  3

 

 (03133) صحيفة الدستور

 0 إلصابة عامل وطن غير اردني انتهت بوفاته" الضمان " الف دينار كلفة عالج  742 0

 03 سجلت ثباتا الشهر الماضي سلعه 35و 9سلع وانخفاض  01ارتفاع اسعار  2

 01  مليار دينار 21.3ارتفاع مديونية المملكة الى  7

 01  "الحد االدنى ألتعاب التدقيق" الحلواني يطلب من جمعية المحاسبين القانونيين الغاء قرار  4

 21  العقبة مقبلة على نهضة شاملة تجعل منها رافعه لالقتصاد الوطني: الملقي 2

 

 (5020) صحيفة العرب اليوم

 04 مليون دوالر 251األردن يبرم اتفاقيات مساعدات بـ  0

 04 تواصل استقبال المكلفين لإلعفاء من الغرامات" الضريبة" 2

 04 توقيع اتفاقيتين لتوسعة وتأهيل الميناء الصناعي في العقبة 7

 02 مستثمرون في القطاع السياحي يطالبون الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء 4

 02 اجراءات الستخدام الخدمات المصرفية االلكترونية": المركزي" 2

 02 ألف كيلو واط كهرباء 27تولد  أنظمة الطاقة المتجددة في المملكة 5

 

 (7359)  صحيفة الغد

 01أ  بلدية الكرك بأقل عجز في تاريخهاماليين دينار موازنة  01: المعايطة 0

 00أ  والسلطة تؤكد أن العمل لم يتوقف" العقبة االقتصادية"اضراب محدود لموظفي  2

 0ب  %21مشتريات االردنيين من الذهب ترتفع  7

 2ب  سوق االلبسة تعاني ركودا وإقباال محدودا: تجار 4

 7ب  مليار دينار 4.01ليبلغ % 5اجمالي النقد المصدر يرتفع  2

 7ب  الغاء قرار الحد االدنى ألتعاب التدقيق" المحاسبين"الحلواني يطلب من  5

 1ب   مليون دينار الصادرات التجارية 71 3
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10 Traffic at Queen Alia Int’l Airport hits 7,089,008 passengers during 2014  1 

10 Spanish companies sign agreement to expand Aqaba's industrial port  2 
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