
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/3/2102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (02822)  صحيفة الرأي

 2 الكاللدة: اإلصالح االقتصادي هو األهم 0

 22 اعالن صادر عن أمانة عمان الكبرى، بخصوص نظام األرصفة في أمانة عمان الكبرى 2

 32 أسواق المالبس راكدة .. وتنزيالتها غير مجدية 3

 32 جوابرة: ارتفاع أسعار اللحوم الهندية واالسترالية واألرز األمريكي 2

 32 الحمصي يدعو المؤسسات الصناعية لاللتزام بمعايير السالمة 2

 33 المعيقان في معبر نصيب تكبد "األردنية السورية للنقل" خسائر فادحة 6

 33 2122"تطوير السياسات االقتصادية" يعد رؤية لمستقبل األردن  7

 33 دراسة: تأثيرات هامة لعوامل السن على األداء االقتصادي 8

 33 مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.. أين العدالة والمنطق؟ 9

 61 2102/  2103بإنتاج الحبوب مقارنة باالستهالك خالل "العالمي للحبوب" يتوقع وفراً عالمياً  01

 

 (06720) صحيفة الدستور

 22 مدير عام الجمارك : نزيف الخزينة العامة مستمر نتيجة التهرب الضريبي 0

 0 طوقان : االعالن عن ارقام احتياطي المملكة من اليورانيوم منتصف العام 2

 02 " األمانة" تدعو المواطنين لالطالع على نظام األرصفة تجنبا للغرامات 3

 22 مستقبلية لألردن منتدى تطوير السياسات االقتصادية يدعو لصياغه رؤية 2

 

 (2892) صحيفة العرب اليوم

 02 "البترول الوطنية" تستمر بالعمل في "الريشة" كمشغل حصري 0

 02 طلب ضعيف على الذهب في السوق المحلية 2

 02 مليار الديون غير العاملة لدى البنوك المرخصة 0،3 3

 02 جهود حكومية ونيابية لحل المعوقات التي تواجه المستثمرين في األردن 2

 02 مليون دينار ارباحا نقدية 22"االقبال لالستثمار" توزع  2

 02 مليون دوالر منحة يابانية إلنشاء متحف البتراء 6،73 6

   

  (3223)  صحيفة الغد

 0ب  سنوات 3مليون دينار على "تنمية المحافظات" خالل  22إنفاق  0

 0ب  %3تخفيض سعر طن الطحين المدعوم  2

 2ب  2102مليون دينار من المنحة الخليجية لدعم المشروعات التنموية في معان  2،6 3

 2ب  العساف: توجه إلعادة النظر باإلعفاءات الجمركية 2

 2ب  جلسة نقاشية حول الحاجة إلى خطة اقتصادية استراتيجية 2

 8ب  % العام الماضي02البوتاس الخام انخفاض صادرات المملكة من  6

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/634755.html
http://www.alrai.com/article/634755.html
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/634746.html
http://www.alrai.com/article/634746.html
http://www.alrai.com/article/634748.html
http://www.alrai.com/article/634748.html
http://www.alrai.com/article/634763.html
http://www.alrai.com/article/634763.html
http://www.alrai.com/article/634767.html
http://www.alrai.com/article/634767.html
http://www.alrai.com/article/634769.html
http://www.alrai.com/article/634770.html
http://www.alrai.com/article/634770.html
http://www.alrai.com/article/634772.html
http://www.alrai.com/article/634772.html
http://www.alrai.com/article/634793.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/1/82/22-bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/1/82/22-bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/1/82/p1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/1/82/p1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/1/81/14-local.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/1/81/14-local.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/1/82/22-bus.pdf
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/?p=128676
http://alarabalyawm.net/?p=128676
http://alarabalyawm.net/?p=128673
http://alarabalyawm.net/?p=128673
http://alarabalyawm.net/?p=128671
http://alarabalyawm.net/?p=128661
http://alarabalyawm.net/?p=128661
http://alarabalyawm.net/?p=128663
http://alarabalyawm.net/?p=128600
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


 8ب  افتتاح فرع للبنك الوطني للمشاريع الصغيرة في الطفيلة 7
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2 Japan grants Jordan JD4,76m to build Petra museum  1 

2 Fuel prices rise by 1,5%  2 

2 Entrepreneurs invited to participate in Ernst& Young program  3 

10 Premier lauds gov’t financial discipline 4 

 

http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/

