
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/3102/ 32االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (07061)  صحيفة الرأي

 1 اليوم,,أمير الكويت يزور المملكة  0

 82 عصام قضماني/ بين التوقعات وواقع الحال ,, ضريبة الدخل 3

 82 مليون دينار إنفاق المواطنين على المواد الغذائية خالل العاصفة الثلجية 31: حمادة 2

 82 السوقية لبورصة عمان الشهر الماضيمن القيمة % 20خمس شركات تشكل  4

 82 تطلق مبادرة" األردنية الصناعية لسيدات األعمال" 2

 82 البندورة والخيار والكوسا والبطاطا لالرتفاعانخفاض الكميات يدفع أسعار  7

 65 شركة مساهمة عامة حددت مواعيد عقد اجتماعاتها السنوية العادية 70 6

 65 استخدام مصادر الطاقة المتجددة يحسن البيئة التعليمية ويخفض فاتورة الطاقة 8

 

 (06176) صحيفة الدستور

 1  مليار دوالر حجم االستثمارات الكويتية في المملكة 03 0

 1 حملة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة االربعاء 3

 11  مليون الجئ سوري خارج المخيمات في االردن 0.2: " إبسوس" 2

 11 غالبية االسواق العربية سجلت أداء إيجابيا خالل الربع الثالث من العام الماضي 4

 11 الضمان االجتماعي تطلق غدا خدمة الدفع االلكتروني 2

 

 (7022) صحيفة العرب اليوم

 0 واقــــع أم خيـال؟.. خطـــــة ســـداد المديونيــــة 0

 04 ألف أسطوانة غاز خالل المنخفض الجوي 821استهالك  3

 04 3104الضريبة تدعو لتقديم معلومات وإقرارات الدخل لعام  2

 04 تضاعف رسوم التسجيل واالشتراك السنوي للنقابة" المقاولين" 4

 02 انتهاء العمل باستراتيجية الشراكة بين األردن والبنك الدولي العام الحالي 2

 

 (2687)  صحيفة الغد

 1 "جنى"و" هدى"لم نحسب التكلفة المالية للعاصفتين " االمانة" 0

 2 انتقادات نيابية لالعتماد على المنح والمساعدات".. ماراثون الموازنة" 3

 18 خصصت لمشاريع تنموية سيتم تنفيذهاالمنحة الخليجية الكويتية : سيف 2

 11 استقرار أسعار بيض المائدة والدواجن وسط تواضع الطلب 4

 11 ملفا في قطاعات مختلفة 26تتعامل مع  "المنافسة" 2

 11 تسعيرة الكهرباء 7

 11 ماليين يعنون نقص الغذاء حول العالم 812 6
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1 Deputies urge exceptional budget to address woes  1 

2 Private sector’s support bolsters authorities snow clearance efforts  2 

3 Jordan among top 10 countries in tomato exports  3 
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