
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/5102/ 9اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (08061)  صحيفة الرأي

 06 نحتاج الى االستثمارات االردنية: سفير جنوب السودان 0

 06 تقر مواد في قانون االوراق المالية" اقتصادية النواب" 5

 31 عصام قضماني/ نعمة أم نقمة.. نفط رخيص 3

 30 ترسم طريقا للمستقبل" 5152وثيقة االردن : "فاخوري 1

 30 %8ألف شقة في أول شهرين من العام الحالي بنسبة تراجع  1.6بيع  2

 30 وارتفاع دجاج النتافات لتراجع العرض% 01انخفاض أسعار البيض  8

 30 من قيمة االوراق المالية بقطاع الصناعة يحوزها االستثمار غي االردني في شباط% 20,76 7

 35 المال  بنموه المتواصل وارتفاع مستويات رأسالجهاز المصرفي يتميز : قندح 6

 33 وصفي الروابدة. د/ مقترحات عملية لمساعدة االقتصاد الوطني ودعم الموازنة  9

 

 (07000) صحيفة الدستور

 0  يقر الموازنه" االعيان"  0

 0  مليار دينار فائض السيولة لدى البنوك االسالمية 0.1 5

 00  مجلس جديد لنقابة تجار المواد الزراعية 3

 07  استقرار سوق لمبات توفير الطاقة 1

 07 5101مليون دينار اجمالي االنفاق االعالني في المملكة عام  555 5

 07  بدل االيجارات اعتبارا من بداية العام الحالي% 2وقف اقتطاع " الضريبة "  6

 

 (8012) صحيفة العرب اليوم

 01 تكاليف عدادات الكهرباء الذكية يعـــوق استبـدال الحاليـة 0

 01 ارتفاع صادرات المملكة من البوتاس والفوسفات واألسمدة 5

 01 مليون دينار 887من الذهب تصل الى « المركزي»احتياطات  3

 

 (3613)  صحيفة الغد

 0ب  جديد برنامج حول وحوارات اليوم لالردن زيارتها تنهي" الدولي النقد" بعثة 0

 0ب  شهرين خالل االخضر الناقل مشروع تمويل مفاوضات تنهي" الوطنية الكهرباء" 5

 5ب  5101 في مطعم 0011 إغالق: حمادة 3

 5ب  شهرين في% 39 تتراجع نهائيا المسجلة التجارية العالمات 1

 3ب  الطاقة قطاع لمشاكل فعلية حلول تبني يطالبون: خبراء 2

 3ب  آيار في يقد السابع االقتصادي االردن آفاق مؤتمر 8

 1ب  5102 لعام الحكومية والنفقات االيرادات 7
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