
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/5192/ 91االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (91961)  صحيفة الرأي

 51 إعالن دورات تدريبية/ غرفة تجارة عمان  1

 91 إقرار قانون النقل قبل نهاية الدورة الحالية": الخدمات النيابية" 2

 52 فهد الفانك/ حصة األردن من المنح الخارجية  3

 52 توقيع االتفاقيات الخاصة بالمشاريع التنموية بداية شباط المقبل 4

 52 5192 تصدر الشروط المعّدلة لمنح التراخيص لتشغيل خطوط نقل الركاب لسنة" تنظيم النقل" 5

 52 ميغاواط 2522الطاقة الشمسية بقدرة  توقيع اتفاقيات التمويل النهائي لمشروع إنشاء محطة 6

 51 األردن يتراجع مركزاً واحداً في مؤشر سهولة األعمال 7

 24 من قيمة األوراق المالية بقطاع البنوك الشهر الماضي% 2125االستثمار غير األردني يحوز  8

 24 سنولي المستثمر الياباني كل الدعم الستغالل الفرص الواعدة بالمملكة: هيئة االستثمار 9

 

 (95116) صحيفة الدستور

 1  لبحث رفع اسعار الكهرباء اليوم" المشتركة النيابية"النسور يلتقي  9

 2 الشراكة االستراتيجية بين االردن واليابان نموذج متميز: الملك  5

 8  اليومي لبعض المهنتدرس وضع سقف زمني لساعات العمل " االمانة" 6

 11  تطلق اسس وشروط التاجر او المؤسسة الذهبية لالستفادة من الميزات الممنوحة: الزراعة  2

 21 تدعو أصحاب الكسارات لخفض اسعار منتجاتهم" تجارة االردن" 2

 22  ترفض منح جهات متعددة الضابطة العدلية" تجارة االردن" 1

 23 %92مشروع نظام االبنية الجديد يرفع اسعار الشقق " حماية المستهلك" 5

  23  دوالرا للبرميل 42-41معظم البلدان المصدرة للنفط اعدت موازنتها القادمة على اساس  4

 44  تباطؤ األسواق يربك التجار 1

 

 (1999) صحيفة العرب اليوم

 14 "االنكماش"االقتصاد األردني يظهر انتعاشاً متواضعاً بعد سنوات : البنك الدولي 1

 14 قيراطا 59دينارا سعر غرام ذهب  51 2

 14 الحكومة تصدر األمر المالي األول لدفع الرواتب 3

 15 األصعب على القطاع السياحي األردني.. 5192عام  4

 

 (6522)  صحيفة الغد

 9ب  %94برنت يهبط أكثر من  9

 9ب  حول تغطية التأمينية خالل العاصفة الثلجية" الصناعة"يتحفظ على موقف " اتحاد التأمين" 5

 5ب  %51الطلب وشح العرض يرفعان أسعار بيض المائدة ارتفاع  6

 5ب  5192ألسعار الغذاء يتراجع في أواخر " فاو"مؤشر  2

 6ب  مصانع عن العمل 2تجاهل الحكومة لمشكالت مصانع الحديد تسبب في توقف : صناعيون 2

 6ب  تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل تدخل حيز التنفيذ 1
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