
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/0202/ 02االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (01001)  صحيفة الرأي

 44 ارتفاع مؤشر التجارة الخارجية للمملكة العام الماضي% 8.3 0

 0 مجلس جديد لمفوضي العقبة الخاصة 0

 0  الهيئات النسائية تطالب تعديالت تشريعية لتفعيل دور المرأة في سوق العمل 8

 4 01/2قانون الزراعة يدخل حيز النفاذ من   4

 00 فهد الفانك/  0202النمو االقتصادي في  2

 08 0202انفالت عقال الدين العام يزيد ضبابية رؤية األردن  1

 08 البيئة االستثمارية تعاني فراغاً تشريعياً لتأخر الحكومة في إصدار التعليمات واألنظمة 7

 08 العام المقبل% 02المركبات الهجينة إلى برفع الضريبة الخاصة على " مستثمري الحرة" 3

 04 والبنك الدولي يتفقان على مساندة بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا" النقد العربي" 9

 04 في الربع األول% 82قموة يتوقع انخفاض فاتورة استيراد النفط بـ 02

 04 %88انخفاض عدد االشتال المنتجة العام الماضي بنسبة  00

 44 تعقد جمعيتها العمومية وتؤكد على دورها في المساهمة بتنمية االقتصاد" رجال األعمال" 00

 

 (07028) صحيفة الدستور

 00  مليار دينار 00.99مؤشر التجارة الخارجية للمملكة الى ارتفاع  0

 0  إعفاء مدخالت إنتاج الصحف اليومية من الرسوم الجمركية 0

 0  الف وحدة سكنية لمحدودي الدخل 02لبناء برنامج  8

 3  االردن يتبوأ المركز األول بالشرق األوسط وشمال إفريقيا للسياحة العالجية: الحموري  4

 00  تشكل لجنة لحل مشاكل القطاع في العقبة" نقابة اصحاب المطاعم"  2

 

 (1072) صحيفة العرب اليوم

 04 تراجع النفط يُحفز النمو العام الحالي: البنك الدولي 0

 04 مباحثات أردنية سعودية لمنع االزدواج الضريبي 0

 04 دينارا 499و  822من المشتغلين في األردن يتقاضون رواتب بين %  20 8

 02 على السوالر" توليد الكهرباء"نمو اعتماد %  122 4

 02 مليون دينار 02مشروًعا في الكرك والطفيلة بـ  99دعم  2

 

 (8342)  صحيفة الغد

 3ب  ارتفاع مؤشر التجارة الخارجية للمملكة% 8.3 0

 0ب   مليار دينار 00الدين العام يقترب من  0

 0ب  مكتبا مخالفا 11تطالب باتخاذ اجراءات بحق " السياحة والسفر" 8

 0ب  مخزون القمح والكميات المتعاقد عليها يغطيان استهالك عام 4

 8ب  اضطرابات الجوار تنهك القطاعات االقتصادية 2

 8ب  قطاع السياحة يئن تحت وطأة اضطرابات االقليم: خبراء 1
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