
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/3/6132األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (32411)  صحيفة الرأي

 13 السوق المحلية تستقطب عالمات وماركات عالمية مشهورة: مراد 3

 6 ضرورة تجديد المنحة الخليجية لألردن" األعيان"رئيس  6

 31 الموازنة ال تعكس جدية معالجة الفقر والبطالة واألسعار: نواب 1

 13 تأخير تعيين رئيس لهيئة االستثمار يعيق قرارا هامة: مصدر 4

 13 بورصة عمان تتجاهل التراجعات في األسواق العربية وتغلق على ارتفاع 5

 16 الحكومة حريصة على التشاور والحوار مع القطاع الخاص: علي 2

 16 عاماً  36دوالراً للمرة األولى منذ  11النفط دون  7

 21 األردن يحقق تقدماً في مكافحة الفساد اإلداري": النقد العربي" 1

 21 مصر تضع معيقات إدارية على مستورداتها: أبو حلتم 9

 

 (37434) صحيفة الدستور

 63  وكاالت تجارية غادرت االردن لترتيب أوضاعها وليس بسبب إجراءات حكومية: مراد  3

 3 ال الغاء لتأشيرات سياح مكاتب السفر 6

 63  وزيرة الصناعه تستمع لمطالب أصحاب الوكاالت التجارية 1

 63  مصر تضع معيقات ادارية على مستورداتها": شرق عمان الصناعية"  4

 

 (4312)  صحيفة الغد

 1ب  السوق المحلية تستقطب عالمات تجارية وماركات عالمية مشهورة: مراد 3

 1أ  تواصل النقد النيابي للسياسات االقتصادية والحكومة تتحرك بالكواليس لتمرير الموازنة 6

 3ب  دينارا 151ألف اسرة يقل دخلها الشهري عن  161 1

 3ب   سنوات 1في % 9اشتراكات الهاتف الثابت تتراجع  4

 3ب   سيارات تعمل بالنظام الكهربائي العام الماضي 31التخليص على  5

 1ب   العام الماضي% 66مشتريات الذهب ترتفع  2

 1ب   تطالب بإزلة معيقات االستثمار" استراتيجية الثروة المعدنية" 7

 1ب   ارتفاع اسعار السلع والخدمات رغم تراجع المحروقات 1
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3 Calls for improving living conditions dominate budget discussion 1 

3 Jordan imported JD740 million worth of used cars in 2015 2 

3 Undercover police officers monitoring public transport vehicles-PSD   1 

10 Egeptiain administrative procedures affect Jordan’s exports-abu Haltam  4 
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