
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 92/2/9102االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (03161)  صحيفة الرأي

 8 مليون أضحية في األسواق 0,1": الزراعة" 2

 22 والمخابز تتفقان على آلية توزيع الطحين" الصناعة والتجارة" 3

 22 نسبة ملكية األجانب في رؤوس أموال البنوك المرخصة نهاية العام الماضي% 11: تقرير 4

 22 ملفاً منذ بداية العام 61تتعامل مع " المنافسة" 2

 22 %61تراجع اإلقبال على األلبسة  2

 22 في موالت" مضللة"ترصد ممارسات " حماية المستهلك" 2

 

 (03211) صحيفة الدستور

 88  تبحث سبل تعزيز عمل ميناء الحاويات وتسريع حجم المناولة" العقبة االقتصادية" 0

 8  يطالب الحكومة بإجراءات لخفض العجز ومعالجة الدين العام" النقد الدولي" 9

 82  اء في القطاع الخاصتطلق مبادرة لزيادة توظيف النس" التمويل الدولية "  6

 88  تمدد حملة جمع التبرعات لغزة" صناعه عمان"  2

 88  التحضير إلقامة مؤتمر دولي لرجال أعمال فلسطينيين من مختلف دول العالم يعقد في العقبة 1

 

                                                   (2336)صحيفة العرب اليوم 

 84 قادرة على تجاوز خسائرها المالية" الملكية األردنية: " خبراء في الطيران 8

 84 الكباريتي يؤكد استمرار المشاكل والمعوقات في ميناء حاويات العقبة 2

 82 أشهر 8في % 6ميزانية البنك المركزي ترتفع  3

 82 مليون دينار 42توقعان اتفاقية بقيمة " سانمار"و " ميناء العقبة" 4

 

 (6311)  صحيفة الغد

 00أ  مراجعة شاملة لتعرفة الحاويات ولجنة مشتركة لتسهيل تدفق البضائع: محادين 0

هندسة .. إعداد خبير تسويق: تعلن غرفة تجارة عمان للسادة التجار من جميع الفئات عن عقد البرامج التدريبية التالية 9

 إدارة الموارد البشرية.. االبداع واالستراتيجيات االعمال االبتكارية

 6ب 

 8أ  االخيرة دون استكمال إقرار قانون ضريبة الدخل" االستثنائية"ينهي جلسة " النواب" 6

 9ب  طلب قوي على الدينار 2

 6ب  توقع اتفاقيات محطة توليد الكهرباء االربعاء" العطارات للطاقة" 1

 

The Jordan Times (11838)                                                                                                                        Page  

1 National economy continues to prove resilient- IMF mission head  1 

3 Lower House continues deliberations over income tax bill  2 
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