
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 02/02/0202اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (04221)  صحيفة الرأي

 72 ورشة عمل حول التعليمات الناظمة الستيراد المواد الغذائية 1

 72 عصام قضماني/ حلف الغاز المنتظر  7

 72 مليار دينار في ثمانية أشهر 0202صافي الدين العام للمملكة يرتفع الى " المالية" 3

 72 سليط يؤكد أهمية التجارة االلكترونية في تسويق وبيع المنتج االردني 2

 72 يوقعان مذكرة تفاهم" تضامن"و" تطوير السياسات االقتصادية" 5

 24 حاوية مواد غذائية عالقة في ميناء الحاويات منذ بذء االضراب 422: تجار 2

 

 (04961) صحيفة الدستور

 1 ينهي إضراب عمال الموانئ" النواب" اتفاق في  0

 1 مليون دوالر دعم امريكي للتنمية االقتصادية باألردن 012 0

 71  "إضراب الحاويات" القطاع الصناعي يطالب باألولوية بتيسير بضائعه بعد انهاء  2

 71  في تسعه اشهر" حرة الزرقاء" الف سيارة دخلت  000 2

 77 0201نسبة النمو المتوقعة في الشرق االوسط عام % 204 1

 

 (2426) صحيفة العرب اليوم

 12  مليون دينار 06المديونية تتراجع ألول مرة منذ شهور وتنخفض  1

 15 تفتتح اول مصنع لها في اندونيسيا واتفاقيتان إلقامة مصنعين جديدين" الفوسفات"  7

 

 (2441)  صحيفة الغد

 0ب  ورشة عمل حول التعليمات الناظمة الستيراد المواد الغذائية 0

 1أ  التعاون في المجال السياسي واالقتصادي واالمنيالمجالي يبحث والسفير السعودي  0

 00أ  الحكومة توافق على اقتراض جديد لشركة الكهرباء لمواجهة أزمتها بعد انقطاع الغاز المصري 2

 0ب  عن العام الحالي 0201رئيس الوزراء طلب عدم تجاوز سقف موازنة  2

 0ب  مليون دينار 190ويبلغ % 02عجز الموازنة يرتفع  1

 0ب  دينار 2222نصيب الفرد من الدين العام يرتفع  4

 

The Jordan Times (11853)                                                                                                                        Page  

1 Jordanians brace for `substantially` lower fuel prices as winter approaches  1 

3 Aqaba Container Terminal employees end strike after deal reached with management  2 

3 Unfavorable environment could drive away more ICT companies  3 

3 Envoy highlights potential for expanding Jordanian-Hungarian ties 4 

3 New Investment Law enters into force  5 

3 $250 million deal to support economic development  6 

4 `HORECA Jordan to showcase products of food, hospitality industries`  7 

10 Family businesses struggling to find external finance  8 
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