
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/3/4102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (02141)  صحيفة الرأي

 01 مذكرة تفاهم واتفاقية لزيادة نسبة تشغيل األردنيين في صناعة األلبسة 0

 01 نسبة البطالة بين اإلناث% 0181 4

 41 هل تصمد الصناعة األردنية؟/ رؤوس أقالم  3

 42 "المسال"توقيع اتفاقيتين لنقل الغاز الطبيعي واستيراد  2

 42  خطط توسعية للمدن الصناعية في مختلف المحافظات 2

 42 مجلس جديد لجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات 6

 42 حلقة نقاشية في المجلس االقتصادي واالجتماعي عن القطاع الزراعي 1

 31 دعوة الستحداث منطقة حرة في المفرق 1

 31 مليون دينار( 22)فرصة عمل لألردنيين باستثمار مقداره  211يوفر " أيكيا" 2

 26 االقتصادية مع دول الشرق األوسطمليارات دوالر لتعزيز الشراكة  1واشنطن تخصص  01

 26 مقابل الدوالر% 21األزمة األوكرانية تخفض أسعار صرف الجرفيني األوكراني بنحو : صرافون 00

 26 مليار دوالر استثمار البنك الدولي بالسندات الخضراء من أجل تغير المناخ 282 04

 

 (06122) صحيفة الدستور

 01 تبحث التعاون االقتصادي مع السودان" تجارة عمان"  0

 01 يؤدي احيانا الرتفاع سعرها" الصناعه" تحديد سقوف ألسعار سلع من قبل : تجار 4

 01  تدعو القطاع الخاص لالستفادة من نتائج زيارة الملك إلندونيسيا" تجارة االردن"  3

 01 وفد اقتصادي اردني يزور فرنسا اليوم 2

 01 تأثير محدود على البورصة السعودية لسحب دول خليجية سفراءها من قطر: محللون 2

 01 اتفاقيتا تعاون بين االردن ومصر والعراق في مجال الغاز الطبيعي اليوم 6

 

 (2126) صحيفة العرب اليوم

 02 الشهر الجاري 02" بدل المحروقات"بدء تسليم دعم  0

 02 الف طن استهالك المملكة من االسمنت في شهرين 611 4

 02 المجالي متفائلون بتحسن مؤشرات الفوسفات 3

 02 خطط توسعية للمدن الصناعية في مختلف المحافظات  2

 02 مصدر بديل للطاقة في األردن.. انتاج الكهرباء من النفايات  2

 02 مليار دينار 0333ميزانية البنك المركزي تواصل الصعود وتبلغ  6

   

  (3221)  صحيفة الغد

 0ب  مليون دينار من المنحة الخليجية لتنفيذ مشاريع في المحافظات 61 0

 3ب  شاحنة عالقة في ميناء العقبة 611أكثر من : الداوود 4
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 1ب  4103مليون دينار في  620ترتفع إلى صادرات المملكة إلى السعودية  3

 1ب  توجه الفتتاح مكتب وإنشاء جامعة في البصرة: أبو غزالة 2

 1ب  %1311مؤشر البورصة ينخفض  2
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