
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/2122/ 2الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (29162)  صحيفة الرأي

 2 الخميس( رأس العين)افتتاح سوق : بلتاجي 1

 7 مليار دينار سنويا   2.2السياحة العالجية تدر : أبو حسان  2

 22 سيناريوهات تلوح في األفق عقب تراجع أسعار النفط,,  2122موازنة  3

 22 معدالت الدين العام الحكومي تبدأ بالتراجع اعتبارا  من العام المقبل: كناكرية 4

 22 نمو في أعداد المسافرين وحركة الطائرات في تشرين األول": علياء الدولي" 5

 22 الشركات العائلية في إيجاد الوظائف ودعم التنمية االقتصاديةتؤكد أهمية " حوارية" 6

 22 تحذيرات تجارية من التداعيات السلبية المتكررة إلضراب عمال ميناء الحاويات على االقتصاد 7

 22 "صناعة الزرقاء"الور رئيسا  لمجلس إدارة  8

 .2 نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل العام الماضي% 2..2 9

 21 2122صدور تعليمات تنظيم طلبات الشراء المحلي للمشتقات النفطية لسنة  11

 21 سيف يبحث ووفد مجلس العموم البريطاني التحديات االقتصادية الراهنة 11

 

 (27121) صحيفة الدستور

 18  تستغرب عودة إضراب ميناء حاويات العقبة" تجارة عمان" 2

 1  إيقاف اضطراري لجميع العمليات بمرافق ميناء الحاويات في العقبة 2

 1 الطعام على الالجئين السوريينيوقف توزيع كوبونات " االغذية العالمي" .

 3 العقلة يؤدي اليمين القانونية رئيسا لهيئة االستثمار 2

 17  إعداد مسودة نظام أبنية جديد لمدينه عمان" : الدستور"لـ " مستثمري قطاع االسكان"نائب رئيس  2

 18 الجمارك تحدد شروط تجديد رخص شركات ومكاتب التخليص للعام المقبل 9

 18 رئيس غرفة تجارة االردن يدعو لتشكيل صندوق لدعم مدينه القدس 7

 

 (9111) صحيفة العرب اليوم

 22 2122الحكومة غير متفائلة حيال الغاز المصري في موازنة  1

 22 اطالق المرحلة التشغيلية لمصنع الشيدية لحمض الفوسفوريك: المجالي 2

 22 إطــالق األعمال التحضيرية للملتقى البحري العربي األول في عمان 3

 22 تذبذب أسعار الذهب عالميا بعد االستفتاء السويسري 4

 22 توقعات بتراجع حجم التضخم في المملكة العام الحالي 5

 

 (722.)  صحيفة الغد

 1أ  يوقف العمل بالميناء" النقابة"و" الحاويات"خالف قانوني بين  2

 2ب  هبوط أسعار النفط يخلص اسطوانة الغاز من الدعم الحكومي 2

 2ب  دينار للطن 9..الحكومة ترفع سعر الطحين المدعوم  .

 2ب  شبيب ندرس إمكانية تخفيض أجور النقل 2

 .ب  2122انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على تدفق المنح الخليجية لالردن في : سيف 2

 .ب  قمة أورومتوسطية تحث على دعم االردن لمواجهة أعباء اللجوء السوري 9

 .ب  القطاع الخاص ال يلبي الحاجة المتزايدة لفرص العمل: البنك الدولي 7

 1ب  الكباريتي يدعو لتشكيل صندوق لدعم القدس 1
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3 Jordan promoted as hub of religious tourism at expo  1 

3 Ras Al Ain market to reopen on Thursday-GAM 2 

10 Jordanian Indian Fertilizers Co. starts operations at industrial zone in Shidiyeh  3 
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