
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/2102/ 2االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (07011)  صحيفة الرأي

 22 فهد الفانك! / قانون الضمان يفرخ بطالة 0

 22 عصام قضماني" / اإلعسار"الرئيس يذكر بقانون  2

 22 في نهاية كانون الثاني الماضي" المركزي"مليار دينار إجمالي موجودات  0331 3

 22 تغلق محطتي محروقات وتخالف أخرى" المواصفات" 2

 22 من قيمة األوراق المالية بشباط الماضي% 2237االستثمار غير األردني يحوز  2

 22 ديرانية يدعو لزيادة االستيراد من دول اليورو إثر تراجع العملة األوروبية 7

 27 األردني يستهدف مجالي التكنولوجيا النظيفة والمعلومات واالتصاالتبرنامج التنافسية : المغربي 1

 21 أكياس البالستيك األردنية آمنة: تؤكد" صناعة عمان" 8

 21 شركات تعلن توفر حلول للدفع اإللكتروني ومنع االحتيال 1

 28 الصكوك اإلسالمية نموذج واعد من التمويل للبنية التحتية: البنك الدولي 01

 

 (01012) الدستورصحيفة 

 0 حقائب 8-2توقع تعديل وزاري يشمل  0

 2  سريان نظام واعفاء مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها من الضريبةبدء  2

 7 النسور يؤكد اهمية انجاح عمل النافذة االستثمارية للتسهيل على المستثمرين 3

 1 تطالب شركات االسكان بالحصول على رخصه مهن" األمانة"  2

 8  دينارمليارات  2تكلفه الالجئين السوريين على االردن تجاوزت " : الخارجية النيابية"  2

 01  تبدأ بتصنيع األكياس البالستيكية األمنه" الغذاء والدواء"  7

 01 الهيئة االدارية الجديدة لنقابة تجار المواد الغذائية بالتزكيةفوز  1

 

 (7021) صحيفة العرب اليوم

 02 تراجع اسعار النفط يخفض العجز في الموازنة 0

 02 ارتفاع التجارة اإللكترونية في األردن%  31 2

 02 الطلب على البيانات اإلحصائيــة الـــعام الماضـــي%  12 3

 02 مليون دينار أنفقها األردنيون على السفر إلى الخارج العام الماضي 800 2

 02 شهرا 00دينار سعــر طــن الطــحين الموحد والمخزون من القمح يكفي  7232 2

 

 (3117)  صحيفة الغد

 2ب  برامج تدريبية.. غرفة تجارة عمان/ اعالن 0

 1أ  "الدفاع"مليار دينار ميزانية : النسور 2

 0ب  مليون دينار سنويا 11خبراء سوق الطحين سوداء تتسبب بهدر أكثر من  3

 0ب  مليون دينار تسهيالت البنوك للقطاع الخاص العام الماضي 311 2

 2ب  2102هبوط أسعار النفط يزيد استهالك المملكة في  2

 2ب  تهدف للتوعية حول جودة المنتجات الوطنية" صنع في االردن: "الساكت 7

 2ب  شكاوى امتناع محطات المحروقات عن البيع" حماية المستهلك" 1

 2ب  انخفاض طفيف على بعض أصناف الخضار 8
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 3ب  "الناقل االخضر"مماطلة الحكومة تحول دون تنفيذ مشروع : مصادر 1

 3ب  التركي" يونيسرا"تشارك في معرض " تجارة االردن" 01

 3ب  الطاقة النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية نفطية 00

 8ب  ديوان المحاسبة يعمل وفق مبدأ شركاء ورقباء: البراري 02
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