
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/2102/ 4األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05022)  صحيفة الرأي

 8 جهود التدريب والتشغيل والتفتيش" مالية األعيان"القطامين يعرض لـ  0

 8 2112لسنة  65تناقش القانون " االستثمار النيابية" 2

 22 عوامل تدفع الرتفاع التداول" .. المركزي"دخول مستثمرين جدد والنتائج المتوقعة للشركات وقرار : خبراء 3

 31 2102ى االقتصادي أبرز المتحدثين في قمة دبي الملكة رانيا وكي مون ورئيس المنتد 4

 30 "السعودي للتنمية"مليون دوالر بين الحكومة و  065توقيع خمس اتفاقيات تمويل بـ  2

 30 وزيرة النقل تتفقد المرحلة الثانية من توسعة مطار الملكة علياء الدولي 5

 25 تدعو لالستفادة من قرار تحديث الرؤوس القاطرة للشاحنات" النقل البري" 6

 25 المسلماني يعتزم إنشاء شركة طيران خاصة في األردن 8

 

 (06162) صحيفة الدستور

 33 2104مليار دوالر حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها عام  010202" : التخطيط"  0

 33 الشهر الماضي" مراقبة الشركات" شركة جديدة لدى  222تسجيل  2

 34  آثار ايجابية لتحفيض اسعار الفائدة على االقتصاد وبورصة عمان 3

 34  وحدة الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطةتدعو لالستفادة من خدمات " صناعه االردن"  4

 

 (5023) صحيفة العرب اليوم

 04 2102مليون دينار حجم التداول العقاري في كانون الثاني  423 0

 04 رئيس مفوضي اقليم البتراء يدعو إلقرار صندوق المخاطر السياحية 2

 04 2102مليار دينار ديون أردنية مستحقة السداد في  212: صندوق النقد 3

 02 2104في " الملكة علياء"مليون دينار عوائد مطار  221 4

 02 "المالية واإلدارية العامةدعم اإلصالحات "انعقاد االجتماع األول لبرنامج  2

 

 (3660)  صحيفة الغد

 0ب  %0موجودات البنوك من العمالت االجنبية تنخفض  0

 2ب  استمرار ارتفاع اسعار االراضي يزيد كلف الشقق: مستثمرون 2

 3ب   لغير االردنيينمليون دينار الدعم الحكومي  011: سيف 3

 3ب  %83تهبط " الشركات"رؤوس االموال السورية المسجلة في  4

 8ب  %112الرقم القياسي ألسعار تجارة الجملة يرتفع  2

 

The Jordan Times (11941)                                                                                                                        Page  

2 27 MPs call on gov’t to use expected financial surplus to pay part of public debt  1 

3 $176 million Saudi grant to finance five health projects  2 
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