
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 42/3/4102االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (04821)  صحيفة الرأي

 52 بحث تنمية العالقات التجارية مع مصر 0

 1 ينهي مناقشات قانون الزراعة ويرجئ إقراره لجلسة الثالثاء" النواب" 4

 1 التوقيت الصيفي منتصف ليلة الخميس الجمعة 3

 5 ترد قانون اتفاقية استكشاف البترول" الطاقة النيابية" 2

 5 مليون دينار ديون الحكومة على المطاحن الخاصة 23 4

 52 التضخم ارتفع أم انخفض/ رؤوس أقالم  1

 52 11مليون دينار االستثمار العراقي باألوراق المالية محافظاً على المركز الـ  32462 7

 52 التحضيري لقمة الكويتالحلواني يستعرض توصيات المجلس االقتصادي واالجتماعي  8

 52 وفد اقتصادي تركي يزور األردن الشهر المقبل 9

 52 اعالن دورات تدريبية/ غرفة تجارة عمان 01

 52 دعوة لتفعيل نظام األفضليات التجارية بين الدول اإلسالمية 00

 24 مليارات سنوياً خسائر الشرق األوسط من التصحر 5": اسكوا" 04

 24 ندوة اقليمية تطالب بتشريع قوانين اإلفالس بالدول العربية 03

 

 (01773) صحيفة الدستور

 12  تبحث التعاون االقتصادي مع مصر" تجارة عمان"  1

 1 حظر استخدام الصور الملكية بشكل يخالف القانون والعادات: المومني  5

 14 4102خالل كانون الثاني % 41نمو صادرات المملكة بنسبة  3

 14 االردن يشارك ف بمعرض سيال كندا الغذائي الشهر المقبل 2

 14 بتضييق اإلجراءات ورئيسها ينفي" الغرفة" صناعيون في اربد يتهمون  2

 

 (2094) صحيفة العرب اليوم

 13 بحث العالقات التجارية بين األردن ومصر 1

 13 األردن امام تحدي رفع تنافسية االقتصاد: البنك الدولي 5

 13 من بداية العام% 27ارتفاع الفاتورة النفطية لألردن  3

 13 الشهر المقبل" سيال كندا"األردن يشارك في  2

 12 رفع الضرائب على قطاع االنشاءات يحرم المواطنين من تملك الشقق 2

 12 من بداية العام الحالي% 1482ارتفاع العجز في الميزان التجاري  2

 

  (3214)  صحيفة الغد
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 3ب  بحث تنمية العالقات التجارية بين األردن ومصر 1

 3ب  األربعاء" األرجيلة"البت بقرار : خليفات 5

 3ب  نإلى لجنتي تحقيق نيابيتي" الصناعة"تحول مخالفتين على " مالية النواب" 3

 2ب  تشرح آلية طرح عطاءات القمح والشعير" الصناعة والتجارة" 2

 2ب  ينشط الحركة التجارية في األغوار الشمالية" دعم المحروقات" 2

 8ب  4103خالل % 00مستوردات السكر تنخفض  2

 8ب  %1332مؤشر البورصة يرتفع  2

 

The Jordan Times (11682)                                                                                                                        Page  

10 Murad, Tharwat stress need for joint Jordanian-Egyptian ventures, investments  1 

10 Fertilizer, crude phosphate exports rise  2 

10 Statistics show a 46.6% increase in imports of fuel derivatives, electricity  3 
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