
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/2102/ 9اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (05021)  صحيفة الرأي

 3 اليوم... تلتقي النسور" مالية النواب" 0

 01 مليون جنيه مساعدات بريطانية لألردن لمواجهة اعباء األزمة السورية 011 2

 01 تواصل لقاءاتها لمناقشة الموازنة العامة" مالية االعيان" 3

 42 فهد الفانك/ ارتفاع معدل البطالة 4

 42 تناقش مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز" الطاقة النيابية" 2

 42 مليون دينار الشهر الماضي 0333شركة برأس مال بلغ  201تسجيل  5

 42 مليون دينار 002مشروعا صناعيا وخدميا بحجم  009صندوق المحافظات مّول : العريدي 1

 42 لي المباشريوضح اجراءات تطبيق رمز الغرض والتنفيذ اآل" المركزي" 8

 42 ارتفاع حجم الودائع سيدفع البنوك لتخفيض أسعار الفوائد: ديرانية 9

 42 تراجع معدالت النمو بسبب انخفاض أسعار النفط: 2104التقرير االقتصادي العربي  01

 24 تجار وسط العاصمة يغلقون محالتهم اليوم استنكارا لجريمة اغتيال الكساسبة 00

 

 (01184) الدستورصحيفة 

 0  والتبليغ عن عنوانه" هوية" سنه باستصدار  05إلزام كل مواطن اردني يبلغ  0

 4  وسط العاصمة يغلقون محالتهم اليوم استنكارا لجريمة اغتيال الشهيد الكساسبةتجار  2

 44 2104مليار دوالر حجم االنفاق من المنحة الخليجية في موازنه : سيف  3

 44  القطاع الصناعي يكرر دعوته للحكومة للتراجع عن قرار رفع اسعار الكهرباء 4

 44  أسعار النفط ستواصل ارتفاعها: محللون  2

 

 (5025) صحيفة العرب اليوم

 04 مليـون دوالر عـلى الموازنـة األردنيـة 311انخــفاض الــنفـط يوفـر : البنـك الــدولــي 0

 04 2104مليـون ديـنار رؤوس أمــوال الشركــات خـالل  095 2

 04 مليون دينار الشيكات المتداولة في السوق المصرفي 334 3

 

 (3115)  صحيفة الغد

 0ب  "النقد الولي  "مليون دوالر من المساعدات االعتيادية األمريكية ديون مستحقة لواشنطن و 084 0

 4ب  وقف تصدير الخراف يخفض أسعار اللحوم البلدية 2

 4ب  المخلص عليها للسوق المحليةنسبة الهايبرد من اجمالي % 25 3
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