
 

   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 01/3/4102نثنين اال
 الصفحة                                                                                                                                  (03834)  صحيفة الرأي

 2 ألف دينار من المنحة الخليجية 831مشاريع زراعية في المفرق بكلفة  1

 2 "النزاهة النيابية" تنظر في شكوى جمعية وكالء السياحة والسفر 2

 3 بحث الطاقة المتجددة في مجلس األعيان 3

 22 اقتصاديون: نقص التمويل والخبرات عقبات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة 4

 22 مليون دينار انخفاض صافي االستثمار غير األردني لنهاية شباط 01 5

 22 % من الطلب على البيانات اإلحصائية13العالوين: اإلحصاءات العامة تلبي  6

 22 حتاحت: العمالة والضرائب والتأمين والبيروقراطية تعيق الصناعة 2

 

 (05731) صحيفة الدستور

 1 " الزراعة" : المنخفض ابعد شبح الجفاف 1

 12 مليون دينار قروض لشركات صغيرة ومتوسطة 28المركزي :  4

 12 تراجع كبير في الطلب على حديد التسليح مقارنه بالعام الماضي 3

 12 ضرورة ملحة إلعادة تنشيط القطاعاعادة النظر برسوم تسجيل " العقار"  4

 12 اعالن دورات تدريبية / غرفة تجارة عمان 5

 

 (5282) صحيفة العرب اليوم

 13 شحنة اسطوانات الغاز المخالفة وصلت الى ميناء العقبة 1

 13 الترويج لمناطق جذب سياحي بالشرق األوسط وشمال أفريقيا 2

 13 اعتماد الرقم الوطني وشهر الميالد لصرف الدعم لمستحقيه 3

 13 تصفية الشركة العربية األلمانية للتأمين  4

 14 الحكومة تؤجل ملف دعم الخبز والتوقيت مجهول 5

 14 انتهاء فترة تمديد التسجيل الضريبي للتجار 6

   

  (3230)  صحيفة الغد

 2ب  مخالفة في األسواق منذ بداية الشهر الحالي 031"الصناعة" تحرر  1

 2ب  مؤشر أسعار الغذاء يشهد أعلى ارتفاع خالل أشهر 2

 2ب  أشهر 3سلع أساسية يكفي  7مخزون المملكة من  3

 3ب  اقتصاديون يطالبون الحكومة باإلفصاح عن المشاريع المستفيدة من "صندوق المحافظات"\تقرير اقتصادي 4

 3ب  مخالفات واردة عن وزارة البلديات إلى لجان تحقيقية 3" تحول "مالية النواب 5

 3ب  %1243مؤشر البورصة ينخفض  6

 2ب  4103مليون دينار في  035األردن يصدر حيوانات حية ب 7

 

The Jordan Times (11670)                                                                                                                        Page  

1 Iraq ready to double oil shipments to Jordan- official 1 

10 More than 800 small-and medium-sized firms benefit from World Bank’s loan  2 
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