
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 02/3/0202الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (04820)  صحيفة الرأي

 1 يخفق في إقرار قانون الزراعة" النواب" 0

 6 الكويت سباقة بالوفاء بالتزاماتها في المنحة الخليجية: النسور 0

 42 العجز السياحي/ مؤشر  3

 42 عربياً ضمن مؤشر البنك الدولي ألداء الخدمات اللوجستية 8عالمياً و  88األردن بالمرتبة  2

 42 لجنة االستثمار النيابية تبحث قانون االستثمار الجديد بهيئة المناطق التنموية 4

 42 %454األردنية بفلسطين بارتفاع مليار دينار التسهيالت االئتمانية من البنوك  0540 8

 42 تحديد آلية تطبيق مواعيد التنزيالت لمحال األلبسة قريباً : القواسمي 7

 46 وفد اقتصادي يزور العراق قريباً : الحلواني 8

 24 تحاضر عن أهمية مشاريع الطاقة المتجددة" إدامة"مديرة  9

 

 (08789) صحيفة الدستور

 14 مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين الصين واألردن العام الماضي 3,8 1

 11 رفع الدعم عن مادة الخبز غير مطروح للنقاش: "النقد الدولي"األردن يؤكد لـ  4

 11 وزير الصناعة دفع عجلة الصادرات إلى العراق في القريب العاجل 3

 11 دولة عالميا 42بلدا وضمن أفضل  022من بين  27األردن  2

 14 تستوضح مخالفات على وزارة الزراعة" المالية النيابية" 2

 14 تشارك باجتماع الغرفة العربية اليونانية" تجارة األردن" 6

 14 لمستثمري السوق الماليحفل إشهار للجمعية االردنية  1

 

 (2096) صحيفة العرب اليوم

 12 مليار دينار االئتمان الممنوح من المؤسسات االقراضية في المملكة 09,0 1

 12 وافراد" العلمية الملكية"براءات اختراع محلية للجامعة االردنية و  9": الصناعة" 4

 12 "البتراء"دينار رسوم البحث عن السائح التائه في  322  3

 12 مليون دينار قيمة الشيكات المعادة في الشهرين األولين من العام الحالي 047 2

   

  (3280)  صحيفة الغد

 3ب  "الزراعة"لجنتا تحقيق نيابيتان لمخالفات في  1

 3ب  التنافسي من خالل تطوير البيئة اإلستثماريةنسعى لتحسين وضعنا : أبو غزالة 4

 8ب  0203مليون دينار صادرات المملكة إلى العراق في  883 3

 8ب  %2,39مؤشر البورصة يرتفع  2
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The Jordan Times (11679)                                                                                                                        Page  

10 Murad urges more Chinese investments, activities in Jordanian Projects  1 

10 International General Insurance Holdings announces $31.26m net profit for 2013  2 
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