
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/0212/ 02الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (13161)  صحيفة الرأي

 6 فرص استثمارية للقطاع الطبي بحوافز غير مسبوقة: الملقي 1

 01 اإللكترونية على الصادرات األردنية" اكسبورتل"السعودية تؤجل تطبيق : مصدر 2

 01 جمجوم يطالب المراكز التجارية ومحال التجزئة بتخفيض أسعار البيض 3

 01 النتائج حسب المحافظاتوتباين  0212تراجع ثقة المواطنين باالقتصاد عام  4

 00 قطاع النقل رافد أساسي في دفع عجلة االقتصاد: شبيب 5

 

 (11232) صحيفة الدستور

 1  غرفة تجارة عمان/ اعالن دورات تدريبية  1

 2  نيابي لحسم مصير رفع اسعار الكهرباء اليوم –اجتماع حكومي  0

 8  الشهر المقبل% 12يتوقع انخفاض اسعار المحروقات بنسبة " الطاقة النيابية" رئيس  6

 21  خريطة طريق جديدة للعقبة عنوانها القانون وحزمة مبادرات سياحية واستثمارية 2

 

 (3110) صحيفة العرب اليوم

 14 تراجـع أسعـار األراضــي ونمو العقارات السكنيــة 1

 14 اإلعفاء من كامل الغرامات على الضرائب حتى نهاية آذار 2

 14 الف طن قمح وشعير 022االردن يطرح مناقصة لشراء  3

 14 % 10ارتفـاع تحويـالت العمـال الوافــديــن  4

 15 0212 شركة لالستثمار في قطاع االتصاالت والتكنولوجيا دخلت السوق في  32 5

 

 (6123)  صحيفة الغد

 6أ  تجميد رفع أسعار الكهرباء خطير ويوقف تدفق المساعدات والمنح: النسور 1

 1أ  غياب المشاريع االستثمارية في اربد يدفع الشباب لهجرتها الى عمان: اقتصاديون 0

 1ب  الغاء صفقتي الغاز مع االردن ومصرتحذر من " الخارجية االسرائيلية" 3

 1ب  %11العالمات التجارية المسجلة لدى وزارة الصناعة ترتفع  4

 6ب  0212من األردنيين يعتقدون ان الوضع االقتصادي أسوأ في % 32: استطالع 5

 6ب  زيادة صادرات االلبسة الجاهزة في مجمع الضليل الصناعي% 1522 6

 6ب  مليار دينار 02وتقترب من % 6التسهيالت االئتمانية ترتفع  7

 6ب  "الطاقة الشمسية"لموعد استالم عروض المرحلة الثانية من مشاريع تمديد جديد  8
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