
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/3/4102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (03830)  صحيفة الرأي

 8 أصالن يؤدي اليمين مفوضاً في "المناطق التنموية الحرة" 1

 8 فعاليات تثمن إزالة البسطات وسط البلد 2

 33 منح هيئة الطيران المدني صالحيات ترخيص المطارات والمالحة الجوية 3

 34 4102واألسمدة في الشهرين األولين من البنك الدولي: ارتفاع متوسط أسعار الطاقة والمعادن  4

 34 عقاريون يطالبون بتعديل نظام األبنية 5

 34 اعالن دورات تدريبية / غرفة تجارة عمان 6

 36 4102% في 4.8توقعات بتراجع النمو في الناتج المحلي العربي إلى  7

 64 األردن يشارك في ملتقى لبنان االقتصادي 8

 

 (05738) صحيفة الدستور

 1 4102االردن يفوز بجائزة أفضل مقصد للسياحة العالجية  1

 21 ازمة اوكرانيا ترفع اسعار الذهب عالميا ومحليا 2

 21 انخفاض بأصناف خضار وفواكه واستقرار اصناف على ارتفاع 3

 21 % نسبة مساهمة غير االردنيين في الشركات المدرجة في البورصة29.3 4

 22 الفرنسي يختتم اعماله في باريس-مجلس االعمال االردني 5

 22 برنامج القائمة الذهبية للجمارك بين النجاح والفشل 6

 

 (5887) صحيفة العرب اليوم

 14 اجتماعات اردنية اقتصادية وسياسية مرتقبة مع فلسطين والعراق والسودان 1

 14 مليون دينار صادرات "صناعة عمان" خالل شهرين 532 2

 14 "تنظيم االشعاعي": نظام "االستخدام اآلمن للطاقة النووية" محصور باالغراض السلمية 3

 14 استكمال االجراءات لبناء منظومة الغاز الطبيعي في العقبة  4

 15 البنك الدولي يوجه انتقادات لتأخر ملف اإلصالح االقتصادي على أجندة الحكومة 5

   

  (3231)  صحيفة الغد

 8أ  لجنة االستثمار النيابية تزور نظيراتها في بريطانيا وايرلندا 1

 1ب  داية العاممليون دينار االقتراض الداخلي للحكومة منذ ب 943 2

 1ب  الحكومة تقبل استقالة الخطيب 3

 4ب  مليون دينار خالل شهرين 532صادرات "صناعة عمان" تتجاوز  4

 4ب  إنجاز تحضيرات المؤتمر اإلقليمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 5
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