
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 62/2/6102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (02261)  صحيفة الرأي

 6 المحاكمات المدنية  قانون جديد ألصول: وزير العدل 0

 6 وزير الزراعة يدعو للتوسع بالتمويل الريفي ودعم المزارعين 6

 6 بحث آليات تصدير الخضار والفواكه إلى الخليج 1

 6 تدعو إلبالغها عن المخالفات" الغذاء والدواء" 4

 8 وزير العمل يبحث مع شركات البرامج التمويلية للتشغيل الذاتي 6

 61 مؤسسات دولية لنهاية نيسان 2مليار دينار مديونية المملكة لـ  1.0 2

 64 مليار دوالر احتياطيات المملكة من العمالت األجنبية 01.0 7

 64 %1.8من الطاقة ترتفع " الكهرباء الوطنية"مبيعات  8

 66 البريطاني" الخروج"مليار دوالر خسائر البورصات األمريكية بعد 911 9

 66 ديرانية يتوقع انخفاض أسعار العمالت األوروبية خالل الفترة المقبلة 01

 44 البطالة% 01و ..   من األردنيين غير نشيطين اقتصاديا% 21.1 00

 44 توقيع اتفاقية تمويلية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة 06

 

 (07678) صحيفة الدستور

 0 " المبكر" كانت لـ  6106-6104من حاالت التقاعد في %( 72) 0

 07 %06بعض المؤسسات ال تلتزم بتطبيق قرار منح الصناعة الوطنية افضلية في السعر بنسبة : غرفة صناعه عمان 6

 08  خروج بريطانيا من اوروبا يسدد ضربة لألسواق 1

 

 (4670) صحيفة الغد

 6ب   للتشغيل" الغد"تنضم الى مبادرة " تجارة عمان"و" سنترال غاز" 0

 0ب   طرح حزمة جديدة من مشاريع الطاقة المتجددة للتنافس بعد العيد: سيف 6

 0ب  مناشدة من النقابة العامة لتجار األلبسة واألقمشة واالحذية الى دولة رئيس الوزراء هاني الملقي 1

 6ب   تقف ضد تخفيض أسعار المطاعم الشعبية" اياٍد خفية" حماية المستهلك" 4

 4ب   بعد خروج بريطانيا من أوروبا% 6النفط يغلق منخفضا  6
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2 Clothing shops offer promotions as ‘sales fall’ 1 

3 New entertainment complex to open in Aqaba  2 

3 Fund, banks sign deal to finance renewable energy projects  3 

3 Officials discuss agricultural exports to Gulf  4 

3 Telecom commission dismantles network ‘stealing phone services’  5 
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