
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/2102/ 3الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05020)  صحيفة الرأي

 21 تلغي رسوم االزدحام بميناء الحاويات" ميرسك" 0

 2 أعداد المتعطلين عن العمل مؤشر مقلق: الصبيحي 2

 2 مليون دينار سنويا   311التدهور البيئي يكلف : اإليراني 3

 01 فهد الفانك/ منافع وأضرار / أسعار المحروقات  4

 01 عصام قضماني/  في هجوم معاكس" المركزي" 2

 01 استقطاب األردن لالستثمارات يشهد غيابا  واضحا  للمنهجية: تقرير 5

 21 وزير التخطيط يتوقع االنتهاء من خطة االقتصاد العشرية نهاية الشهر الجاري 7

 20 زياد الدباس/ القانون في األردن يحمي المستثمرين المغفلين ماليا  واستثماريا   1

 20 إلغاء الحد األدنى ألتعاب المدقق يدمر القطاع: القواسمي 1

 35 مليون دينار التداول التراكمي في بورصة عمان منذ بداية العام 22127 01

 

 (07171) صحيفة الدستور

 0  يخفض أسعار الفائدة" المركزي"  0

 0  إرباك في سوق األجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة 2

 0  خريطة استثمارية لمحافظات الجنوب بالتعاون مع الكويت 3

 2  "الداخلية"تعليمات مهنه اصطفاف السيارات الجديدة تشترط موافقه  4

 01  ميناء العقبة الجديد غير قادر على استقبال واستقطاب السفن العمالقة 2

 01  "جلف فود" تشارك في معرض " تجارة االردن"  5

 

 (5022) صحيفة العرب اليوم

 4 منشأة صناعية وحرفية وغذائية 4224تنذر وتغلق " البيئة" 0

 04 لتدريب طلبة الجامعات األردنية" انتل"و" االتصاالت"مذكرة تفاهم بين  2

 04 دوالر سعر برميل برنت 2324 3

 04 ارتفاع برغم انخفاض النفطاستقرار اسعار السلع على  4

 02 الملقـي يعـلن خـططا وبرامـج لجذب االستثــمار وتنشـيط السياحــة فــي العقــبة. د 2

 

 (3771)  صحيفة الغد

 0ب  مليار دينار 2122متجاوزة % 7السيولة المحلية ترتفع  0

 3ب  2104مليارات دينار ايرادات الضريبة في  4 2

 3ب  ماليين دينار 3موازنة القناة االردنية الثالثة تقدر بـ : الرواشدة 3

 3ب  حظر ترخيص مخابز جديدة 4

 3ب  %27تراجع تصدير المركبات من المنطقة الحرة بنسبة  2

 1ب  "جلف فود"تشارك في معرض " تجارة االردن" 5
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