
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 41/2/2142األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (42521)  صحيفة الرأي

 01 مراد يترأس وفداً اقتصادياً إلى تونس 4

 2 ألف مؤمن عليه استفادوا من تأمين التعطل عن العمل 22": الضمان" 2

 41 األردن يواجه تحديات غير مسبوقة: أبو الراغب 0

 22 فهد الفانك/ أموال المانحين غير مجانية  1

 22 مخالفة الشهر الماضي 201" الصناعة" 5

 22 عوائق إدارية وفنية على الصادرات األردنية إلى مصر: حمودة 2

 22 في السوق المركزياستمرار انخفاض أسعار الخضار  7

 01 مليار دوالر قيمة اإلنفاق السنوي على الدواء 4.2: عبيدات 2

 01 مع وفد دوليين آليات تطوير المشتريات الحكوميةتبحث " المقاولين" 2

 02 توقيع بروتوكول اللجنة األردنية الهنغارية االقتصادية المشتركة 41

 02 مليار دينار اإليرادات الضريبية لنهاية تشرين الثاني 0.2 44

 52 الور يتفقد مشاريع شركة تطوير المناطق التنموية في البحر الميت 42

 

 (47112) صحيفة الدستور

 22  مراد يترأس وفدا اقتصاديا كبيرا لزيارة العاصمة التونسية 4

 4  مناطق اقتصادية وصناعية خاصة قريبة من حدود االردن مع سوريامقترح إلنشاء : البنك الدولي  2

 4  دينار( 211)دينارا الى ( 221)رفع رسوم تصاريح العمل باربد من  0

 2  "متوسطة" نسبه تمتع االردنيين بالحقوق االقتصادية واالجتماعية : دراسة استطالعية  1

 25  دية األردنية بالتشاور مع القطاع الخاصمشروع لمراجعه التشريعات االقتصا: وزير التخطيط  5

 25  وزارة الصناعة والنقابة تدرسان كلف مدخالت انتاج المطاعم الشعبية: حمادة  2

 22  المنطقة ستشهد انطالقة مختلفة للمشاريع السياحية: هيئة االستثمار  7

 

 (1402)  صحيفة الغد

 ب 2 مراد يترأس وفداً اقتصادياً إلى تونس 4

 أ 2 %45والبطالة تقفز وصوالً إلى % 21الفقر يرتفع إلى : مصادر رسمية 2

 أ 2 ألف عداد ذكي في عّمان 420تعتزم تركيب " مياهنا" 0

 ب 4 يطلق النظام اإللكتروني إلدارة الدين" المركزي" 1

 ب 2 2145مليون دينار في  554.5ارتفاع أقساط التأمين إلى  5
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10 Murad to lead business delegation to Tunisia on Monday 1 

2 Project under way to review economic laws in consultation with private sector-

Fakhoury 

2 
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3 ‘less than 40% of Jordanians satisfied with access to jobs’ 3 

3 Former PM says ‘civic capital’, evolutionary reform required to deal with regional 

crises 

4 

3 SSC spends JD7.88m on unemployment insurance in 2015 5 

10 Jordanian officials sign protocol with Hungarian team 6 

 


