
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 82/2/8102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (09552)  صحيفة الرأي

 8 قادرون على تجاوز التحديات بعزم واقتدار: الملك 0

 2 نواب يطالبون الحكومة بعدم تأخير مشاريع الطاقة 8

 2 مليون دوالر لمواجهة اللجوء السوري 311البلديات تحتاج إلى : المصري 3

 81 عصام قضماني/ إعادة ترتيب االقتصاد .. القوانين 2

 80 أيلول المقبل.. يجري مراجعة خامسة وسادسة لبرنامج االصالح االقتصادي" النقد الدولي" 9

 80 ألف اسطوانة غاز من تركيا 90وصول : عالوين 6

 80 االردن ورومانيا يبحثان سبل تعزيز العالقات االقتصادية واالستثمارية 7

 80 "8189االردن "أكبر للقطاع المالي عند وضع التصور المستقبلي لـديرانية يطالب بإعطاء مرونة  2

 21 نقص الكميات الواردة لسوق الجملة زاد الطلب عليها: تجار الخضار 5

 21 نهاية العام" 8189االردن "تسليم وثيقة الرؤية العشرية ": التخطيط" 01

 

 (06589) صحيفة الدستور

 81  "ادارة االجتماعات والمؤتمرات" دورة تدريبية حول  0

 81  استثناء العمالة السورية الوافدة من التسفير: القطامين  8

 81  سعر فائدة اإلقراض ألفضل العمالء في البنوك المحليةانخفاض  3

 81  مليار دينار حجم االستثمارات المستفيدة من قانوني االستثمار والمناطق التنموية 0599 2

 

 (6107) صحيفة العرب اليوم

  إلى مجلس الوزراء األسبوع المقبل« الصخر الزيتي»رفع اتفاقيات : «الطاقة» 0

  االحد المقبل..  اجتماع إلعداد التصور المستقبلي لالقتصاد االردني 8

  % 1985مؤشر البورصة يرتفع  3

  االستثمار األردنية تقدم تسهيالت للمستثمرين السعوديينهيئة  2

 

 (3602)  صحيفة الغد

 2ب  دورة تدريبيةتعقد " تجارة عمان" 0

 8أ  البنك الدولي يشرع بتحديث سياسات المنح والقروض للمشاريع الحكومية 8

 3أ  اليوم" التعديالت الدستورية"يبحث " االعيان" 3

 3أ  مجلس الوزراء يوافق على تعليمات تنظيم استيراد وتصدير وتخزين وبيع المتفجرات 2

 7أ  8100في " الباص السريع"بالتشويش وتزييف الحقائق ووقف " االمانة"بلتاجي يتهم موظفين بـ 9

 7أ  "الحكم المحلي"على صالحيات البلديات المالية واستحداث وزارة " التوغل"خبراء يطالبون الحكومة بالحد من  6

 2أ  موجه الحر الشديدة تصيب مزارع الموز بالذبول واالحتراق: وادي االردن 7

 0ب  8102مليون دوالر مقابل دعم السوريين منذ بداية  99االردن يستلم  2

 0ب   عمل للحكومات لمواجهة التحديات االقتصاديةالخطة العشرية دليل : خبراء 5

 8ب  حل توافقي لمواد خالفية في نظام الجمعيات السياحية 01
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 8ب  خبراء يطالبون بتعزيز السياحة الداخلية عبر زيادة التوعية وتحسين الجودة وتقليص الكلفة 00

 3ب  %3تنخفض " برنت"اسعار : نقابة المحروقات 08

 2ب  قصة اخبارية/ مواطنون يبتاعون مستلزمات المدارس من المراكز التجارية الكبرى لتعدد خياراتها وتنوعها  03
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2 Switching to solar power saves owners 90% of electricity costs  1 

3 MPs criticise delays in implementing renewable energy projects  2 

1 ASEZA announces 18% increase in revenues during first half of this year  3 

10 Abu Rabei discusses boosting ties with Jordanian-Saudi Business Council  4 
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