
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/2151/ 51األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (56561)  صحيفة الرأي

 2 مجلس الوزراء يوافق على انشاء وحدات تعنى بتشغيل االردنيين 5

 1 يعملون بأقل من الحد األدنى لألجور" الضمان"ألف مشترك في  511 2

 1 اليوم.. يناقش قانون المرئي والمسموع المؤقت" النواب" 1

 22 فهد الفانك/ اجراءات البنك المركزي هل تحقق النتائج المرجوة 4

 22  عصام القضماني/ تحالف اقتصادي اسالمي لمواجهة التطرف 1

 22 في أول اسبوع من شباط" برنت"معدل ارتفاع % 51 6

 22 منذ بداية العام بعد تطبيق مسودة نظام االبنية الجديد% 21تراجع النشاط العقاري : العواملة 7

 22 نيا عبر موقعهاللتراسل إلكترو 11تقدم " الجمارك" 2

 22 جمعية البنوك تطلق صندوقا للمنح الدراسية باسم الشهيد الكساسبة 2

 11 العقبات التي تواجه عملنامقاومة التغيير أهم : غوشة 51

 15 كيلو واط 611ارتفاع الكهرباء سينعكس سلبا على جميع القطاعات بما فيها المستهلكة ألقل من : قموة 55

 16 نيسان المقبل.. في جدة" صنع في االردن" 52

 16 آالف مقترض في المشاريع الصغيرة والمتوسطة 211مليون دينار لـ  552: تقرير 51

 

 (57121) صحيفة الدستور

 5 %2لجنة حكومية أوصت بزيادة الضريبة الخاصة على الكاز والديزل  5

 5  قروش 51رفع اسعار السجائر  2

 2 مشروع قانون جديد معدل لقانون التحكيم: التلهوني  1

 25 دينارا للطن 11انخفاض اسعار الحديد  4

 

 (6511) صحيفة العرب اليوم

 1 والمنقاشات االحد المقبل.. تقرير مالية النواب حول الموازنة الثالثاء 5

 54 2151من الناتج المحلي في %  2131البنك الدولي يتوقع وصــول إجمالـي الدين العام إلى  2

 54 دوالرا في موازنة العام الحالي 61توصيات نيابية باحتساب النفط بـ  1

 51 تجاريا في المملكة"  4G"زين تطلق خدمات الجيل الرابع  4

 

 (1722)  صحيفة الغد

 2أ  وقف استيراد البصل منذ الثالثاء حفاظا على المنتج المحلي 5

 5ب  "النقد الدولي"فريز يرجح تمديد برنامج االصالح االقتصادي مع  2

 2ب  تدافع عن قرارها" االمانة"وقف استغالل االرتدادات يهدد بإغالق مطاعم سياحية و 1

 1ب  توجه لخفض ضريبة الطيران العارض: القطامين 4
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 2ب  %122" المهنية لالستثمارات العقارية"أرباح  1

 2ب  هيكلية الشركات السياحية سبيل اخير للخروج من الخسائر: حداد 6
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