
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 51/2/2152االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (52125)  صحيفة الرأي

 01 في عمان نيسان المقبل" بي 4اكسبو"اقامه معرض  5

 5 آذار 51السماح للعمال المصريين المجازين العودة قبل  2

 2 حركة سياحية نشطة في األغوار والبحر الميت 0

 22 بنوك تمنح عمالءها تسهيالت اعتماداً على بيانات مالية غير مصدقة": المركزي" 4

 22 القطاع الصناعي يطالب الحكومة بتخفيض تعرفة الكهرباء الليلية على المصانع 1

 22 إطالق برنامج تسريع نمو المشاريع االقتصادية 2

 05 "تمويل التجارة"اجتماع للجنة التيسير المشتركة بين وحدة أغادير و  7

 05 توقع اتفاقية مع غرفة الزيبان في الجزائر" تجارة السلط" 8

 12 طلب خجول على الذهب بعيد الحب وسط ارتفاع أسعاره: امسيح 2

 12 كانون األول% 0442أسعار المنتجين الزراعيين ترتفع  51

 12 تثمن مراجعة التشريعات االقتصادية" المستثمرين األردنية" 55

 

 (57447) صحيفة الدستور

 22  بي في عمان نيسان المقبل 4االعالن عن اقامه معرض اكسبو 5

 0  اليوم" وكالء السياحة والسفر"  فتح باب الترشح النتخابات 2

 25 كوريا ضمن الشركاء الداعمين لألردن بتقديم حزمه المساعدات التي اقرها مؤتمر لندن 0

 22 تطلق برنامج تسريع نمو المشاريع االقتصادية في االردن" تطوير المشاريع االقتصادية"  4

 22  االردن يحصل على ثاني أعلى نسبه بمعدل العائد على االستثمار في التوجيه بالمنطقة 1

 

 (4502)  صحيفة الغد

 51أ  للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية" بي 4اكسبو "عمان تستضيف معرض  5

 5ب   %1ودائع البنوك من العمالت األجنبية ترتفع  2

 2ب  ألف طن قمح وشعير لتوقعات بانخفاض األسعار عالميا 211تؤجل شراء " الصناعة" 0

 2ب   العام الماضي% 51أسعار المنتجين الصناعيين تنخفض  4

 0ب   لألردن لمواجهة اللجوء السوري تغرق االقتصاد الوطنيقروض المجتمع الدولي : خبراء 1

 0ب   تنقال لمراقبين ماليين في الوزارات والدوائر الحكومية 10تجري " المالية" 2
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3 Programme launched to accelerate SME’s growth, competitiveness  1 

10 Gold shines as investors shun risk  2 
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