
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/3102/ 32االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (09061)  صحيفة الرأي

 6 األردن يستحوذ على اهتمام وكالء السياحة في كرواتيا وسلوفينيا 0

 21 تحديات وأجور غير منصفة.. عمل المرأة في القطاع الخاص  3

 21 خبراء يبحثون مشروع استخدام المياه العادمة والمعالجة في القطاع الزراعي 2

 12 عصام قضماني! / ليس مؤتمراً استثمارياً " دافوس" 4

 12 تبحث تحويل بورصة عمان لشركة مساهمة" اقتصادية النواب" 2

 12 برنامج تعزيز اإلنتاجية االقتصادية يهدف لتحسين الوضع المعيشي للمواطن: فاخوري 9

 12 السويسرية" هولسيم"ضمن صفقة اندماج الشركة األم مع " الفارج األردن: "مصدر 7

 12 كانون الثاني% 2232النفط الخام تراجع قيمة مستورداتنا من  1

 16 تتجه لمنح الضابطة العدلية لديوان المحاسبة" مالية النواب" 6

 24 بالعالمات التجارية يؤثر سلباً على قطاع األلبسةمنع دخول بضائع تتشابه : تجار 01

 

 (07032) صحيفة الدستور

 2  الدول المقيدة بالتأشيراتايران ما زالت على قائمة " : السياحة"  0

 2  الكاميرات الجديدة تحتسب مخالفات السير ابتدأ من اليوم 3

 4 للترخيص حسب التعليمات الجديدة" اصطفاف السيارات" تدعو أصحاب خدمة " االمانة" 2

 21  جلسة خاصة للحديث عن االردن في ملتقى االستثمار اإلماراتي: الكباريتي 4

 

 (9022) صحيفة العرب اليوم

 22 تراجع النفط لالقتصاد األردني اللتقاط األنفاس: صندوق النقد 0

 22 شهرا 00ألف طن مخزون المملكة من القمح يكفي  634 3

 22 ماليين دينار العجز التجاري في المملكة خالل كانون الثاني 917 2

 22 بورصة عمان تغلق على انخفاض 4

 22 دينـار اربـاح شركــة االســواق الحــرة الـعام الماضي ملـيون 023099 2

 

 (2107)  صحيفة الغد

 4أ  تراجع سعر صرف الين يخفض أسعار السيارات اليابانية: مستثمرون بالمنطقة الحرة 0

 2ب  مشاريع طاقة متجددة في المملكة 7تنهي اجراءات تمويل " التمويل الدولية" 3

 2ب  لم يراِع البعد االجتماعي في تحقيق األهداف االقتصادية" النقد الدولي: "خبراء 2

 1ب  والبطاطا في السوق المركزيالبندورة   تدني أسعار 4

 1ب  في أول شهرين% 22مشتريات الذهب المحلية تنخفض بنسبة  2

 1ب  االردن وروسيا يوقعان غدا اتفاقية بناء وتشغيل المحطة االولى للطاقة النووية 9

 1ب  تشارك في مؤتمر دعم االقتصاد المصري" تجارة االردن" 7
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1 Bill obliges gov’t agencies to transfer revenues to Treasury  1 

2 Prices of vegetables dropping below production cost  2 

2 4-6% drop expected in fuel prices-MP 3 
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