
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 91/3/4192األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (94829)  صحيفة الرأي

 84 "ترشيد استهالك الطاقة"ورشة عمل  9

 1 يجدد الثقة بحكومة النسور" النواب" 4

 1 مجلس األمة يلغي هيئة التأمين ويبقي على ديوان المظالم 3

 1 أردنية تقنية بالعقبة –توجه إلنشاء جامعة سعودية  2

 1 خطف مستثمر أردني في العراق 4

 4 مشروع قانون الزراعة يسير ببطء: الزعبي 6

 4 "األسكوا"تلتقي " االقتصادية النيابية" 7

 52 4193مليار دوالر الدخل السياحي وتحويالت المغتربين بنهاية  7.8 8

 52 العقار وتصدير الخضار يدفعان بطلب غير مسبوق على الدينار: صرافون 1

 52 الرحاحلة المنطقة الحرة السورية األردنية تستعيد نشاطها 91

 52 من القيمة السوقية للبورصة في شباط% 46خمس شركات تحقق  99

 54 كوستيال تستمع إلى رأي القطاع التجاري حول برنامج التصحيح االقتصادي 94

 

 (96768) صحيفة الدستور

 14 تدعو المستوردين لاللتزام بملصق كفاءة الطاقة" تجارة عمان" 1

 11 شاحنة محملة بالغذاء تتجه يوميا الى سوريا 941 5

 11 مليار دينار ميزانية فروع البنوك األردنية في فلسطين 2.9 3

 11 للمملكة من االتحاد األوروبي مليون يورو قرض ميّسر 981 8

 14 اتفاقية ثانية لشراء الطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة 2

 11 تخفيف شروط برنامج اإلصالح االقتصادي" النقد الدولي"المملكة تطلب من  6

 11 الجمارك األردنية تطلق مبادرة أمن الحاويات في ميناء العقبة 1

 11 توقعان مذكرة تفاهم للربط اإللكتروني" الصناعة"و " الضمان" 4

 11 مطالبات بحل مشاكل قطاع الصحة واألدوية 1

 

 (2192) صحيفة العرب اليوم

 18 مليار دوالر على السفر العام الماضي 9,9االردنيون ينفقون  1

 18 اليوم" 3"تسليم دعم المحروقات للمنتهية أرقامهم الوطنية بـ  5

 18 والقضية المرفوعة ضدها" الكهرباء الوطنية"ترقب لنتائج المفاوضات حول رخصة   3

 12 ينهي المراجعة بتفاهمات مع االردن على حزمة االجراءات" النقد الدولي" 8

 12 النسور يدعو الى االسراع لسن قانون استثمار جديد واقراره 2
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  (3261)  صحيفة الغد

 1ب  %4ترجيح رفع الضريبة على المواد اإلنشائية بنسبة  1

 2ب  بوقف ترخيص طابق السطح" األمانة"تباين آراء مستثمري اإلسكان حول قرار  5

 3ب  عة يد في شهرنظارة شمسية وسا 2222تتلف " المواصفات" 3

 3ب  خالل شباط% 153العالمات التجارية ترتفع  8

 3ب  %2223مؤشر البورصة يرتفع  2

 ,ب  2213مليون دينار مستوردات القهوة والشاي والمتة في  23,, 6

 

The Jordan Times (11678)                                                                                                                        Page  

1 EU, Jordan sign 180m euro loan agreement  1 

1 Kingdom signs $24m deal for solar-run power generation plant  2 

2 Agricultural produce worth JD950 million exported last year-Zu`bi  3 

3 `Unpaid dues of illegal agricultural well owners exceed JD24m` 4 
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