
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/2172/ 71ثالثاء ال
 الصفحة                                                                                                                                  (76762)  صحيفة الرأي

 4 حريصون على توسيع التعاون السياحي مع فلسطين: رئيس الوزراء 7

 6 تشكل فريقاً إلنشاء وحدات تشغيل في الوزارات" العمل" 2

 6 أعلى نسبة بطالة بين الشباب الحاصلين على تعليم أكاديمي": العمل" 3

 27 تبحث معيقات االستثمار السوري" صناعة إربد" 4

 27 انطالق أعمال المؤتمر اإلقليمي ألنظمة ضمان الودائع 2

 22 البراري يؤكد أهمية الموازنة العامة في السياسة االقتصادية واالجتماعية 6

 41 ديناراً للطن 22الحكومة تخفض رسوم تصدير الورق الهالك  1

 41 األميرة سناء عاصم وأمين عمان يبحثان التعاون في مجال الطاقة المتجددة 8

 41 العام الماضي,, ارتفاع أسعار العقار% 8 9

 

 (71192) صحيفة الدستور

 7  االردن وفلسطين يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة 7

 27  حل الهيئة االدارية لنقابة تجار المواد الغذائية 2

 27  دوالرا للبرميل 62صعود النفط قرب  3

 27 2172ماليين دينار مبيعات االستهالكية المدنية منذ بداية  71 4

 22 االردن والمكسيك يبدآن التفاوض لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة 2

 

 (6732) صحيفة العرب اليوم

 74 مليار دينار موجودات صندوق استثمارات الضمان بنهاية  6.8 7

 74 مؤسسة 621تكثف الرقابة االشعاعية على " الطاقة والمعادن" 2

 74 اإلجراءات السليمة إلدارة المخاطرمنتدى مصرفي عربي حول  3

 74 آثار سلبية لالستثمارات السورية في االقتصاد الوطني 4

 72 االردن يسعى الستيراد الغاز الطبيعي من غزة 2

 72 في السوق المحلي أصناف من الخضار 9انخفاض اسعار : دراسة 6

 

 (3184)  صحيفة الغد

 8أ  تناقش أضرار الصقيع وتعويض المزارعين" الزراعة النيابية" 7

 8أ  يعتصمون احتجاجا على خدمات أمانة عمان في المخيم" تجار الوحدات" 2

 7ب  ألف طن من اليورانيوم وسط المملكة 41إثبات : طوقان 3

 7ب  األردن مشمولين بمؤسسة ضمان الودائعمن المودعين في % 91: شركس 4

 7ب  خبراء يستهجنون توصية اللجنة المالية برفع الكهرباء 2

 3ب  اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين األردن وتركيا تدخل حيز التنفيذ 6
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3 Food traders syndicate dissolves administration  1 

3 Jordan, Palestine eye better cooperation in tourism  2 

3 Jordan, Palestine sign memo to boost cooperation   3 

13 Officials in talks with Mexican peers over FTA  4 
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