
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 62/2/6102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (03151)  صحيفة الرأي

 6 مباحثات أمريكية حول اتفاقية التجارة الحرة وقضايا العمل 0

 66 فهد الفانك/ مشاورات الحكومة والصندوق  6

 65 ال نهضة اقتصادية أو علمية إال بتقدم قطاع تكنولوجيا المعلومات: النسور 5

 65 تحدد عشرة أسواق رمضانية" األمانة" 2

 65 تقلل كلف الدين العام" منفعة اقتصادية"إصدار سندات اليورونوند : خبراء 3

 65 ألسعار الفائدة سيحفز النمو االقتصادي ويشجع االستثمار" المركزي"تخفيض : اقتصاديون 2

 62 قوانين وتشريعات لحماية حقوق المستهلك ومنع التغول واالحتكار: الحلواني 7

 62 6100إعفاء الهيئات الهندسية من ضريبة المبيعات ما قبل  8

 62 بدء فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية في باريس 1

 62 عام النمو الملحوظ لميناء حاويات العقبة 6105: تقرير 01

 62 برئاسة مطالقة" إدامة"مجلس إدارة جديد لـ  00

 62 منتدى االستراتيجيات يناقش مشروع القائمة الذهبية 06

 

 (02822) صحيفة الدستور

 1 مليون يورو مساعدات المانية لألردن 7351 0

 1  عالميا في تقرير مؤشر تطور الحكومة االلكترونية 71االردن  6

 11  البنك االوروبي يقرض شركة محلية لرفع كفاءه الطاقة 5

 11 %21حركة تسوق نشطة قبيل رمضان وارتفاع الطلب على المواد الغذائية  2

 11 أدوات حكومية للتدخل لضبط السوق وحماية المواطنين من الغالء 3

 12 الطاقة المتجددةفرنسا تشجع الشركات والمنازل في االردن لالستثمار في  2

 

 (3172) صحيفة العرب اليوم

 1 وال تهاون مع المخالفين.. أقامت الحجة بالبرهان على التجار" الغذاء والدواء" 0

 11 يطلب من االردن عدم تحرير اسعار الخبز" النقد الدولي" 6

 11 مليون دينار رؤوس اموال الشركات الموزعة على محافظات المملكة 88 5

 11 "دول منطقة التجارة العربية"ارتفاع صادرات األردن الى % 05 2

 11 تقدم توصياتها حول البرنامج النووي االردني" الطاقة الذرية" 3

 

 (5338)  صحيفة الغد

 0ب  مليار دينار نهاية الثلث األول 68المحلية تتجاوز  السيولة 0

 5ب  ممثلو القطاع الخاص يطالبون بشركات جديدة للمناولة بميناء العقبة 6

 5ب  %1771مؤشر البورصة يرتفع  5

 5ب  مليون دوالر مستوردات المملكة من تايوان 531 2

 2ب  شكاوى من ارتفاع األسعار وغياب الرقابة على األسواق قبيل رمضان: الزرقاء 3
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The Jordan Times (11761)                                                                                                                        Page  

1 China to present $4.8 million worth of humanitarian aid to Jordan  1 

3 French initiative to facilitate loans for green energy projects  2 

3 PM highlights importance of supporting underprivileged areas  3 

3 German financial, technical assistance to support water sector  4 

10 BDC launches Sharaka initiative  5 
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