
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 52/3/5102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02821)  صحيفة الرأي

 4 لجنة تضع اشتراطات لترخيص أماكن تقديم األرجيلة والتدخين 0

 6 وعامالت المنازل من غرامات اإلقامة شريطة تصويب أوضاعهم" الوافدين"إعفاء  5

 8 في المحافظات" الضمان"توجه إلقامة مشاريع استثمارية سياحية لـ  3

 91 2202مليار متر مكعب عام  721العجز المائي العربي سيصل إلى : الناصر 2

 91 ترفض التلكؤ بإزالة البسطات من الوسط التجاري" تجارة الزرقاء" 2

 91 حملة إلزالة البسطات في جرش 6

 44 بوابة لمليار مستهلك/ رؤوس أقالم  1

 42 اتفاقية الشراكة مع دول االتحاد األوروبي لم تؤد إلى زيادة صادراتنا: الحمصي 8

 42 حرصاً على المال العام" رقابة األداء"ديوان المحاسنة يمارس عمليات : البراري 9

 42 في كانون الثاني الماضيارتفاع مستوردات المملكة من الؤلؤ والمعادن الثمينة % 777 01

 46 تسعى لتعزيز القدرات التنافسية للتصدير" صناعة الزرقاء" 00

 48 لفتح أسواق جديدة تعزز استراتيجيتها اإلقليمية" 022أويسس " 05

 48 2270إعالن أسماء المرشحين النهائيين لجائزة رواد األعمال لعام  03

 

 (06112) صحيفة الدستور

 91 تعليمات الصور الملكية تحول دون عشوائية االستخدام والتوظيف غير المبرر: المومني  9

 94 يق المعايير والمواصفات العالمية على المنتج المحلي والمستوردتطب: الزراعه  4

 41  سنوات 2تشترط تدوير الخسائر بمدة ال تتجاوز : االقتصاد واالستثمار النيابية  3

 41 بنك االتحاد يوضح حقيقة قضية االختالس 4

 

 (2111) صحيفة العرب اليوم

 94 الودائع بالدينار تواصل نموها على حساب الدوالر 9

 94 سنوات 01مليار دوالر حجم المساعدات الخارجية المقدمة لالردن في  0522 4

 92 تراجع الفائدة على أدوات الدين الداخلي خالل عام% 21 3

   92 الذهب ينخفض بعد توقعات برفع الفائدة االمريكية 4

 

  (3266)  صحيفة الغد

 0ب  طن حديد مستورد يتسبب استخدامها بانهيار المباني 531تتلف " المقاييس" 9

 0ب  بعد الضريبة" البوتاس العربية"مليون دينار صافي أرباح  030 4

 3ب  %1253مؤشر البورصة ينخفض بنسبة  3

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/639137.html
http://www.alrai.com/article/639137.html
http://www.alrai.com/article/639011.html
http://www.alrai.com/article/639018.html
http://www.alrai.com/article/639128.html
http://www.alrai.com/article/639127.html
http://www.alrai.com/article/639124.html
http://www.alrai.com/article/639124.html
http://www.alrai.com/article/638999.html
http://www.alrai.com/article/639029.html
http://www.alrai.com/article/639035.html
http://www.alrai.com/article/639038.html
http://www.alrai.com/article/639057.html
http://www.alrai.com/article/639097.html
http://www.alrai.com/article/639098.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/1/90/122180484_10-local.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/1/90/101908235_12-local.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/1/90/20-laat1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/1/90/20-laat1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/1/90/20-laat1.pdf
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/?p=132032
http://alarabalyawm.net/?p=132032
http://alarabalyawm.net/?p=132030
http://alarabalyawm.net/?p=132037
http://alarabalyawm.net/?p=131987
http://alarabalyawm.net/?p=131987
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


 3ب  أبو غزالة يبحث تعزيز سبل التعاون مع دائرة التنمية اإلقتصادية بدبي 4

 8ب  في كانون الثاني% 02صادرات المملكة من الفوسفات ترتفع  2

 8ب  وزير التخطيط يبحث مع مسؤول سويسري التعاون اإلقتصادي 6
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10 Saif, Dahinden discuss Jordanian-Swiss economic and development cooperation  1 

10 Shareholders authorize raising capital of Capital Bank of Jordan to JD181.5m  2 

10 Bank al Etihad assures clients after audit reveals JD207,000 embezzlement  3 
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