
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 02/20/0222  األحد
 الصفحة                                                                                                                                  (26161)  صحيفة الرأي

 23  عمان تجارة غرفة/ وحدة مصلحتنا وحدة ايدنا اعالن 2

 23 الفانك على المحامين نقابة رد 0

 23  الثاني تشرين لنهاية" المركزي" موجودات دينار مليار 21.06 3

 23  األمريكية الفائدة رفع بعد الذهب أسعار استقرار 1

 23  غدا.. االردني االقتصادي المرصد تقرير يطلق الدولي البنك 2

 23  العالمي االقتصاد في بثقة لالنخراط قابال حيويا نموذجا جعله االردن في االستقرار: الملقي 6

 03  البنوك بقطاع المالية االوراق في االجنبي االستثمار قيمة دينار مليار 2.1 7

 03  سنويا دينار ألف 122 بقيمة مؤسسة 22 كهرباء فاتورة لتخفيض عطاءات 1

 03 0221 عام دوالر مليار 62 تصل العربية الدول في الغذائية الفجوة: الحمادي 9

 

 (27392) صحيفة الدستور

 7  االسم التجاري للشركة جزء من التركة": االفتاء"  2

 33 8602مليار دوالر عام  06الفجوة الغذائية في الدول العربية تصل  0

 33  دراسة تدعو إلنشاء منطقه استثمارية عربية واعتماد االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال 3

 

 (1210)  صحيفة الغد

 2أ   غرفة تجارة عمان/ اعالن ايدنا وحدة مصلحتنا وحدة 2

 1أ  .األردن مدعو لالعتماد فعلياً على الطاقة المتجددة والبديلة: بعد اتفاق باريس 0

 20أ %0نسبة المخالفات في الغذاء المستورد أقل من : عبيدات 3

 2ب  مرتبط تطبيق خطة متكاملة 8600نمو الصادرات في : خبراء 3

 0ب  فاخوري يبحث العالقات االقتصادية مع اإلمارات 1

 0ب  منتدى قضايا االستثمار في الوطن العربي يختتم أعماله في العقبة 2

 0ب  بحث عقد ملتقى أردني روسي 7

 0ب  دراسة شاملة لقطاع اإلسمنت للوقوف على زيادة األسعار: علي 1

 1ب   تحليالت اقتصادية/ هل يعيد التاريخ نفسه؟... أسعار النفط الخام تهبط إلى القاع 9

 1ب  تحليالت اقتصادية/ تبقي أسعار النفط منخفضة ومتقلبة" األوبك"انقسامات  22
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3 UNA knee to support Jordan’s economy- minister  1 

3 Public – private partnerships needed to move forward in smart city ambitions- Ericsson 

executive  

2 

10 EBRD, local banks support Ayla Village  3 
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