
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 02/02/0202الخميس 
   الصفحة                                                                                                                                 (02720)  صحيفة الرأي

   0 اتفاقيات لمأسسة التكامل بين المملكتين.. االردن والسعودية 0

   02  مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل 52تخصيص : الغزاوي 0

   52  فهد الفانك/ بين التوظيف والتشغيل 3

   04  عصام قضماني / تصاريح عمل مجانية للسوريين 4

   05 مستوردات الطاقة تنخفض بأكثر من الثلث بنهاية آب 5

   05  شهور  7ربع مليار دينار مستوردات الخلوي في  2

   05 "القطاع"الغاء اعفاءات الشقق ينعكس سلبا على الخزينة و: العمري 7

   05 لنهاية آب% 7.7وتراجع المستوردات % 7.2انخفاض الصادرات الوطنية  8

   02  دعوة لشمول التجمعات الصناعية خارج المناطق التنموية بامتيازات التصدير ألوروبا 9

   48 "الجميد"مليون دينار مستوردات األردن من  2.2 10

   

   (07282) صحيفة الدستور

   0  للمملكة التجاري بالميزات العجز انخفاض% 9,8 0

   04  للشباب عمل فرص لخلق والتشغيل للتنمية دينار مليون 05: الغزاوي 0

   00 والفواكه الخضار اسعار انخفاض وراء التصدير تراجع 3

   00 "الياباني االردني األعمال منتدى" خالل االستثمارية الفرص تعرض" االستثمار هيئة" 4

   00  عمان بورصة في االسهم ألسعار القياسي للرقم طفيف ارتفاع 5

   00  االقتصادي بالنشاط المرأة مشاركة معوقات تبحث مينا شبكة رئيسة 2

   00 الوطنية الصناعة تواجه التي التحديات ابرز والتمويل الطاقة" عمان صناعة" رئيس 7

   

   ( 4382) صحيفة الغد

   0أ  .األردن ديون جدولة تعيد روسيا 0

   5أ  .األول الدولي مؤتمرها تعقد" والدواء الغذاء" 0

   0ب  .سنويا دينار مليون 022 العمرة رحالت على ينفقون األردنيون 3

   0ب  .الملكية الرؤية لتفعيل متخصصة اقتصادية قضائية لغرف دعوة 4

   3ب  .الياباني األردني األعمال لمنتدى تحضر االستثمار هيئة 5

   3ب  .التجاري بالميزان العجز انخفاض% 02 2
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1 Saudi-Jordanian council holds first meeting; deals signed  1   

2 Jordanian-Japanese Business Forum to convene October 27  2   
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