
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/3/1122األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (23832)  صحيفة الرأي

 3 القطاع التجاري يدين جريمة قتل القاضي زعيتر 1

 1 مليار دينار أصول األمانة 1.3: بلتاجي 2

 11 مطلوب مراجعة سياسات الحكومة االقتصادية: الحباشنة 3

 11 بحث مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 1

 11 تعتمد إستراتيجية الحد من الفقر" التنمية االجتماعية" 5

 22 توقيع اتفاقية امتياز للتقطير السطحي للصخر الزيتي مع الشركة السعودية العربية 1

 22 إعادة فواكه وخضار وتمور إلى بلد المنشأ لعدم صالحيتها 2

 22 إعادة هيكلة رأس مال شركة مجمع الشرق األوسط 8

 22 انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في كانون الثاني الماضي% 3 9

 28 األردن في االتجاه االيجابي رغم التحديات: هارمجرت 11

 29 لإليطالية (EMDC)توقّع مذكرة تفاهم مه منظمة " تطوير المشاريع" 11

 29 "للصناعة"تنفذ عطاء نقل الحبوب " نافذ للخدمات اللوجستية" 12

 51 تدني نسبة المشاركة االقتصادية للمرأة أبرز اختالالت االقتصاد األردني 13

 

 (26762) صحيفة الدستور

 21  طالب الدول بدعم االردن من خالل تقديم منح ومساعدات ال قروض" صندوق النقد" 1

 21 الف طن شعير 211تطرح عطاء لشراء " التجارة والتموين" 2

 21 تقود مشاريع اإلنشاء وانخفاض تكاليف الطاقة وتعافي السياحة ستعزز النمو االقتصادي في األردن 3

 22 %3.1ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنسبة  1

 22 %37ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين في المملكة بنسبة  5

 22 نقص الغذاء قد يهدد األمن العالمي": الفاو" 1

 22 ابو ربيع رئيسا لهيئة المناطق التنموية بالوكالة 2

 

 (5911) صحيفة العرب اليوم

 11 الطلب على الدينار يقفز لمستويات قياسية 1

 11 مليون دينار 11الحكومة تطالب شركات االتصاالت بـ  2

 11 ممن يستحوذون على الوحدات السكنية في المملكة غير اردنيين% 21 3

 15 تنفذ مسحا الحتياجات المنشآت االقتصادية والزراعية في االردن من العمالة المؤهلة" االحصاءات"  1

   

  (3233)  صحيفة الغد

 6أ  مليونا 271رفع قيمة اإلنفاق الرأسمالي إلى : بلتاجي 1

 1ب  التلقائية في عقود اإليجار ضمن قانون المالكين والمستأجرينشرط  \تحليل اقتصادي  2

 1ب  استقرار أسعار اإلسمنت على ارتفاع 3

 1ب  "األمانة"في حال تسهيل % 11شركات إسكان تتعهد بخفض كلف الشقة السكنية  1

 3ب  أسعار الذهب تواصل االرتفاع 5
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 2ب  %1123بورصة عمان ترتفع  1

 2ب  يتوقع تعافي النمو بالمملكة مدعوما باإلصالحات اإلقتصادية" قطرالوطني" 2

 8ب  1123مليون دينار مستوردات الخشب والفحم في  261 8
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3 GAM increases capital spending to JD170m to improve services  1 
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