
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 62/3/6102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (04121)  صحيفة الرأي

 82 مراد يشدد على أهمية القطاع الخاص بتعزيز العالقات مع تشيلي 0

 61 البنك الدولي ُيعد دراسة حول النقل في األردن يعرضها في أيار المقبل 6

 61 "مخجل" "حق الحصول على المعلومة"وضع قانون ": الشفافية الدولية" 3

 61 تطلق حملة لتحسين إدارة النفايات اإللكترونية" البيئة" 2

 61 تعديالت مرورية وسط عمان: بلتاجي 4

 82 "القطاعين"نجاح االستراتيجية الوطنية للطاقة تتطلب تعاون  2

 81 8288رؤية وخطة / رؤوس أقالم  7

 81 ولجنة وزارية تناقش خسائرها 8262نهاية " الكهرباء الوطنية"مليار دينار عجز  252.8 1

 81 8262النمو المتوقع للصادرات العالمية للخدمات التجارية في الربع األخير من % 1 9

 81 إطالق مركز طالل أبو غزالة لصنع المعرفة والثروة 01

 

 (02774) صحيفة الدستور

 61 تبحث العالقات االقتصادية مع تشيلي" تجارة عمان"  6

 2  السماح بترخيص محال األراجيل ضمن شروط ضابطة 8

 61  تراجع الطلب على المواد الغذائية مع استقرار اسعارها محليا 2

 61 في التعامل مع البسطات" األمانة" تجار وسط البلد يشيدون بإجراءات  2

 61 الحكومة تطرح عطاء لدراسة األثر االقتصادي التفاقية تجارة حرة بين االردن والمكسيك .

 

 (162.) صحيفة العرب اليوم

 62 منتصف العام الحالي" يوروبوند"االردن يطرح مليار دوالر سندات  6

 62 خطة وطنية لالستجابة والتصدي للطوارئ النووية واالشعاعية 8

   .6 8262المنحة الخليجية في حجم االنفاق على مشروعات % 12 2

 .6 التوترات السياسية ما زالت تلقي بظاللها على القطاع السياحي االردني  2

 

  (3227)  صحيفة الغد

 3ب  مراد يدعو إلى تطوير العالقات االقتصادية بين األردن وتشيلي 6

 0ب  عالميا" برنت"رغم انخفاض توقع تثبيت أسعار المحروقات  2

 6ب  فرض المزيد من الضرائب على المواد اإلنشائية سيرفع أسعار الشقق: عاملون في اإلسكان 3

 3ب  مليار دينار تسهيالت البنوك األردنية في فلسطين 0,4 4

 3ب  سعر غرام الذهب ينخفض دينارا 5
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 3ب  اجتماعات اقتصادية في األردن تضم السعودية والسودان وفلسطين والعراق قريبا 6

 1ب  %034تقفز بنسبة مستوردات المملكة من تركيا  7

 1ب  %1,37مؤشر بورصة عمان ينخفض  8
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2 King calls for activating pan-Arab cooperation, joint action  1 

10 ACC chief, Chilean ambassador underline need to advance cooperation  2 
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