
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 72/2/7102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                 ( 07921)  صحيفة الرأي

 02 إعالن غرفة تجارة عمان للسادة أعضاء الهيئة العامة 1

 11 فهد الفانك/ التحول لالقتراض الخارجي  0

 02 ميجاوات 155مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة  21مليون دوالر كلفة  065 0

 02 مليار دقيقة الحركة الهاتفية الخلوية العام الماضي 9,43": تنظيم االتصاالت" 4

 01 انخفاض أسعار الخضار خالل رمضان في أسواق الجملة 5

 00 ارتفاع سعر صرف الدوالر سينعكس إيجابياً على االقتصاد الوطني: ماليون 6

 66 ارتفاع التسهيالت االئتمانية في أيار إلى أعلى مستوى في تاريخها 7

 66 تطالب بإلغاء قرار منع استيراد األدوات الكهربائية غير الموفرة للطاقة" تجارة األردن" 1

 

 (09892) صحيفة الدستور

 11 اعالن غرفة تجارة عمان للسادة أعضاء الهيئة العامة 0

 17 سوق الصرافة ينهي شهر رمضان بطلب قوي على الدينار 7

 17 ظاهرة البسطات والبضائع الرديئة باتت مشكلة مقلقة" : المستهلك"  3

 11 عالميا في التنمية البشرية المرتفعه 22المملكة في المرتبه الثامنه عربيا و 2

 11 تعديل نظام استثمارات غير االردنيين يخدم المشتري والمستثمر: " مستثمري االسكان "  7

 11 لالستثمار  قانون االعسار المالي يتيح عودة الشركات المتعثرة كمشاريع قابلة 9

 

 (7992) صحيفة العرب اليوم

 14 من العاطلين عن العمل% 56مالذ " الوساطة" 1

 14 العيد ينعش اسواق الذهب المحلية 0

 15 من جراء االزمة العراقية" المناطق الحرة"مليون دوالر خسائر  022 6

 

 (3789)  صحيفة الغد

 8ب  تشيد بجهود إعادة إحياء شارع الوكاالت" تجارة عمان" 1

 2ب  اعالن غرفة تجارة عمان للسادة أعضاء الهيئة العامة 0

 2ب  دراسة تدعو الستحداث محكمة متخصصة للنظر في إعادة تنظيم الشركات المتعثرة 6

 2ب  خبراء يبددون مخاوفهم من ارتفاع معدل البطالة \تقرير اقتصادي  4

 8ب  لغزة" صناعة عمان"ألف دينار من  011 5

 

The Jordan Times (11786)                                                                                                                        Page  

1 Slow business for clothes vendors despite festive season  1 

3 Gov’t to announce winning bidder for $150m solar plant soon  2 
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