
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/2182/ 81األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (81811)  صحيفة الرأي

 22 شهادة منشأ الشهر الماضي 2338تجارة عمان تصدر  8

 - تنفيذ حمالت مكثفة إلزالة البسطات في مخيم الوحدات االسبوع المقبل 2

 1 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة 882تضبط " الغذاء والدواء" 3

 1 اشتراط الموافقة قبل االعالن عن الخدمات والبرامج السياحية 4

 82 توسيع خدمات المالحة في البحر األحمر يعكس فرصاً استثمارية على العقبة: الملقي 2

 22 "قانون األوراق المالية"و " إنتاج البترول" النيابيتان تناقشان اتفاقية" االقتصاد"و " الطاقة"لجنتا  1

 22 حمادة يدعو لعدم التهافت على المواد الغذائية مع اقتراب المنخفض الجوي 2

 22 العام الماضي,, ارتفاع أسعار العقار في المحافظات كافة  1

 41 األسبوع المقبل,,مباحثات أردنية رومانية واستعدادات لعقد الدورة الثانية لمجلس األعمال المشترك  9

 

 (82193) صحيفة الدستور

 22 تصدر أكثر من الفي شهادة منشأ الشهر الماضي" تجارة عمان"  8

 8  حملة آلزاله بسطات تعوق حركة المواطنين في الوحدات 2

 8 متر الخميس والجمعة 111وثلوج فوق  …منخفض قطبي عميق اليوم 3

 8  يبدأ مراجعته ألداء االقتصاد الوطني الثالثاء المقبل" النقد الدولي"  4

 22  التحكم الذكي بالمنزل عن بعد تنفرد بتقديم خدمة" أمنية: "   ألول مرة في االردن 2

 21 مليون يورو 1.2مستفيد بحجم مستفيد  812توقع منحا مالية لـ " جدكو"  1

 

 (1833) صحيفة العرب اليوم

 84 شهادة منشأ الشهر الماضي 2338تجارة عمان تصدر  8

 84 مليار دينار الرصيد القائم للدين العام الخارجي في تشرين الثاني الماضي 2.3 2

 84 األردن المستفيد الثاني اقتصاديا من اتفاقيات التجارة الخارجية: خبراء 3

 82 2184مليار دينار الدخل السياحي في  3.8 4

 

 (3212)  صحيفة الغد

 1ب  %22يتراجع " تجارة عمان"اصدار شهادات المنشأ عبر  8

 2أ  االحد" الموازنة"مجلس النواب يشرع بمناقشة  2

 8ب  ألف تكاسي لم تخفض أجور العدادات 4.1 3

 2ب  منذ بداية العام الحالي% 21حركة االنشاءات تتراجع بنسبة : عقاريون 4

 3ب  فا وتغلق محطة محروقاتصهريجا مخال 82تضبط " المواصفات والمقاييس" 2

 3ب  مليون يورو 3.3شركة خدمية بـ  28االتحاد االوروبي يمول  1

 3ب  2112لسنة ( 21)تناقش القانون المؤقت رقم " االقتصاد واالستثمار النيابية" 2

 1ب  في آذار" المواد الغذائية"انتخابات  1
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2 ‘Competitiveness of local industries suffering due to high energy costs’ 1 

3 ‘Demand for Jordanian dinar soars in 2014’ 2 

3 Regional challenges an opportunity for Aqaba — Mulki 3 

4 House panel changes to draft budget cuts deficit by over JD200m  4 

10 JEDCO, EU launch 2nd tranche of grant to finance JSMPII’s last phase  5 
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