
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/2/2102  الخميس
 الصفحة                                                                                                                                  (02501)  صحيفة الرأي

 25  مراد يطالب مؤتمر لندن بدعم المملكة اقتصاديا لمواجهة تعبات اللجوء 0

 2 8111مليون دينار حتى  111بقيمة " االقراض الزراعي" خطة لـ 2

 01  تدعو المنشآت تزويدها ببيانات العاملين" الضمان" 3

 25  من اجمالي التسهيالت بنهاية تشرين الثاني الماضي% 99البنوك منحت  4

 25  العام النقل منظومة لتطوير نسعى: اللوزي 5

 52  الماضي الشهر المحلي السوق دخلت" هايبرد" مركبة ألف 0.1 2

 52  الجاري العام وخطط برامج يبحث االقتصادية السياسات تطوير منتدى 7

 84  الماضي الثاني كانون خالل عمان بورصة في االجنبي االستثمار تراجع 8

 

 (07432) صحيفة الدستور

 52  رئيس تجارة عمان يطالب الدول المانحة بدعم االردن اقتصاديا 0

 2  حان وقت دعم االردن للتعامل مع اللجوء السوري: الملك  2

 9 المسلماني يطالب بمقترحات إلنشاء غرفة للسياحة 3

 52  الضريبة تدعو المكلفين لالشتراك بخدمات الحكومة اإللكترونية 4

 52  االيجابية على االقتصاد المحليالعقبة ترحب باالستثمارات الصينية ألثارها : الملقي 5

 55  فارغه 811محملة و 81الشاحنات العالقة حاليا في العقبة ال يتجاوز عددها : حتاحت 2

 55  تدعم قرارات السلطة الخاصة إلزاله االعتداءات والمخالفات" تجارة العقبة"  7

 

 (4028)  صحيفة الغد

 3ب  مراد يطالب مؤتمر لندن بدعم االردن اقتصاديا 0

 0ب   ال رفع ألسعار خبز الحمام والكعك والقرشلة": الصناعة" 2

 0ب  %65مشتريات الذهب ترتفع  3

 0ب   أشهر مع العزوف عن المخاطرة 3الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في  4

 2ب   الفايز يرجح ارتفاع أعداد السياح 5

 3ب   أبو وشاح يدعو الدول االوروبية لتعزيز استثماراتها في المملكة 2

 3ب   توقع اتفاقية لتعزيز استخدام مدخالت إنتاج صديقة للبيئة" المطاعم" 7
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1 Investor suggests JD2 billion green city to replace cement factory   1 

1 UJ student rate economy, refugee crisis as key challenges  5 

3 Jordan wants investments to benefit Jordanians, Syrians – Fakhoury  3 
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