
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/21/1122األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (24121)  صحيفة الرأي

 53 ألف شهادة منشأ حتى نهاية أيلول 21تصدر أكثر من " تجارة عمان" 1

 23 ألسر المنتجةوزيرة التنمية تدعو الجمعيات الخيرية لزيادة الصناديق االئتمانية وقروض ا 2

 52 فهد الفانك/  1122فرضيات موازنة  5

 52 عصام قضماني/ أين سوق الصكوك؟  4

 55 التجربة األردنية نموذج في مجال تمكين أصحاب مشاريع العمل الحر: البنك الدولي 3

 55 اإلصالحات األخيرة في األردن أحدثت توازناً في السياسة االقتصادية الكلية واستقرار في النمو": النقد الدولي" 6

 53 يحذرون من الركود في قطاع العقار" مستثمرو اإلسكان" 7

 

 (24941) صحيفة الدستور

 11 الف شهادة منشأ لنهاية ايلول 21تصدر اكثر من " تجارة عمان"  2

 1  على االردن اقتصاديا" داعش" ال تاثير لـ " : النقد الدولي"  1

 17 الف طن حديد مسلح 14منح رخص آلستيراد  3

 11  تحسن الطلب على المالبس محليا استعدادا للشتاء 2

 11 مطالبة باستقطاب االستثمارات العقارية االردنية في الخارج 2

 11  يبحث تنمية العالقات االقتصادية مع سويسرا" جيبا" مجلس ادارة  4

 

 (6447) صحيفة العرب اليوم

 - قدرة توليدية عالية ومركز اتصال جديد السـتقبال الشكــاوى خالل الشــتاء: شركات الكهرباء 1

 - 2112في %  3.2صندوق النقد يجدد توقعاته بنمو االقتصاد األردني  2

 - واألمانة توفر مساحات جديدة للتجار.. «سوق العبدلي»رفض آلية نقل  5

 

 (3441)  صحيفة الغد

 8ب  االمارات تستحوذ على النصيب االكبر من شهدات المنشأ االردنية 2

 9أ  عار الزيتانخفاض انتاج الزيتون وتوقعات بارتفاع أس: عجلون 1

 2ب  مليون دوالر مساعدات نقدية أمريكية قبل نهاية العام 234تحويل  3

 1ب  الحركة التجارية بين االردن والعراقيعرقل " داعش" 2

 3ب  مليارات دينار 3صادرات غرفة صناعة عمان تقترب من  2

 

The Jordan Times (11846)                                                                                                                        Page  

10 JEBA board members seek more trade, investment ties with Swiss firms  1 

10 Central bank, Islamic International Arab Bank sign deal on financing SMEs  2 

10 Exports via certificates of origin from Amman Chamber of Industry near JD3b  3 
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