
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/1122/ 21األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (23661)  صحيفة الرأي

 61 إيدنا وحدة.. إعالن غرفة تجارة عمان 2

 1 "البلديات"كوتا للمرأة في % 52يخصص " النواب" 1

 2 االردن قلق لتراجع التمويل لبرنامج األغذية العالمي: المومني 6

 8 تبحث مع جمعية البنوك تدريب وتشغيل االردنيين" العمل" 4

 61 عصام قضماني/ برنامج تصحيح جديد 2

 62 هيئة االستثمار تسعى السترجاع استثمارات قيمتها مليارا دينار عطلتها البيروقراطية: العقلة 3

 61  قادرون على إدارة المديونية شريطة متابعة السياسات االصالحية: طوقان 1

 66 اتفاق على اتمتة عمليات بلدية واحدة وتعميم قصة نجاحها بكافة البلديات 8

 66 "5252رؤية "البرنامج التنفيذي لإلصالح المالي ينسجم مع المرحلة األولى لـ : خبراء 9

 31 ال رفع ألسعار الشقق السكنية: عقاريون 21

 

 (21136) صحيفة الدستور

 1  اليوم عمان في تلتئم اللبنانية االردنية العليا اللجنة 2

 1 األولى المرحلة في بعمان المركبات لمواقف عداد 111 تركيب 1

 1  الحالي العام دينار مليون 211 الى المهربة االلبسة قيمة ارتفاع توقع 6

 11  %1.3  المملكة في التضخم معدل انخفاض 4

 11  المستثمرين قضايا إزاء تجاهلها تنتقد" المستثمر حماية"  2

 11 دوالرات 21 نحو ستنخفض النفط اسعار:  الدولي البنك 6

 11 لبالده االردني بالدعم يشيد بصنعاء التجارية الغرفة رئيس 7

 

 (6922)  صحيفة الغد

 3أ  الحر بموجة الدواجن آالف بنفوق تسببا تجار وجشع مزارع تأهيل عدم": الزراعة" 2

 3أ  بالعالم األعلى بين من تعد األردني الشباب بين البطالة نسبة": الفينيق" 1

 22أ  العراق مع الحدود على عالقة عراقية شاحنة 111: الداوود 6

 2ب  سورية موانئ من بواخر وصول بعد األفق في تلوح أزمة.. الرئيسي العقبة ميناء 4

 2ب  الحالي الشهر نهاية" لالستثمار اآلسيوي البنك" باجتماعات يشارك األردن 2

 1ب  المحروقات أسعار انخفاض رغم مرتفعة اإلنشاء مواد كلف: عقار مستثمرو 3

 1ب  خاسرة عامة شركات عقارات باستثمار للسماح يخطط العراق 1

 6ب  الحرجة المنطقة من يخرج لم الوطني االقتصاد: خبراء 8
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1 Inflation down in first 7 months 1 

2 Public debt growth to slow down in coming 3 years  2 

2 Jordan imports 613.000 heads of sheep in two months  3 

10 Mafraq investors, businessmen want quicker processing of transactions 4 
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