
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 42/2/4102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (07811)  صحيفة الرأي

 0  ارادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس االمة 0

 0 ماليين نسمة 2عدد سكان عمان يقارب : بلتاجي  4

 44 رد الطعن بانتخابات غرفة تجارة السلط 3

 47 مليون دينار االستثمار السوري باألوراق المالية في اذار 7.91 2

 47 مبادرة سيسكو تسعى لربط الشباب الموهوبين مع أرباب العمل: االميرة سمية  7

 47 الحياري يطالب بتحقيق مطالب القطاع االنشائي آلرتباطة بعشرات االالف من العمال 7

 41 وزارة الطاقة ترد على موضوع أصحاب شركات نقل سياحي 1

 41 وجمعية وكالء السياحة والسفر االردنية توضح 8

 

 (07812) صحيفة الدستور

 1 "العليا المشتركة" اتفاقيات ومذكرات تفاهم في ختام اجتماعات  8توقيع  1

 21 استمرار الترشيح النتخابات غرف الصناعة 2

 21 التحول السياسي ادى الى تحول اقتصادي في البالد العربية 3

 22  اقامة معرض االردن الدولي للصناعات في ايار المقبل 4

 23  شركة مؤهلة لمشاريع الطاقة الشمسية 27وزارة الطاقة توقع مذكرات تفاهم مع  5

 

 (7.30) صحيفة العرب اليوم

 02  الف طن صادرات االردن من الفواكه والخضر 071: في الربع االول من العام الحالي  1

 07  مليون دينار حجم البضائع المصدرة من المناطق الحرة االردنية 41 2

 07 "العقبة الخاصة" استراتيجية جديدة آلطالق سياحة المعارض والمؤتمرات في  3

 

  (32.7)  صحيفة الغد

 1ب  وزير المالية يؤكد ضرورة تحديث قوانين دائرة األراضي والمساحة 1

 3ب  اإلستثمار يخلو من الحوافز للمشاريع المندمجة والرياديةمشروع قانون : الطباع 2

 4ب  %31تراجع الطلب على األلبسة : القواسمي 3

 8ب  %070صادرات المملكة من األسمدة تقفز  4

 

The Jordan Times (11708)                                                                                                                        Page  

2 Authorities to select four companies to build solar-run power plants  1 

10 Jordan Telecom Group to distribute JD52.5m in dividends to shareholders 2 
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