
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/1/4132الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (31811)  صحيفة الرأي

 84 رئيس غرفة تجارة عمان يلتقي السفير االسباني 3

 1 ألدائها" خططاً تحسينية"وزارة ومؤسسة رسمية تضع  01 2

 11 األردنيون يقدرون قيمة األمن واألمان ويقلقهم ارتفاع األسعار واللجوء السوري: استطالع 3

 28 ستة معدالت التضخم/ رؤوس أقالم  8

 25 جمجوم يطالب بإلغاء ضريبة المبيعات على مادة بيض المائدة 5

 25 مليارات دينار قيمة االستثمار غير األردني باألوراق المالية في قطاع البنوك 6 6

 26 مؤتمر االقتصاديات العربية والنزاعات واألزمات في حزيران 7

 27 المؤسسية االقتصادية المتطورة اساس االقتصاد الناجح: خبراء 4

 38 األردنيون في المرتبة الثانية بين السياح العرب إلى لبنان 9

 84 الزراعة غير المستدامةخبراء دوليون يدعون إلى ضرورة تحرك األردن بعيداً عن  11

 84 أردني يكتشف مصدراً جديداً للطاقة البديلة 11

 

 (36764) صحيفة الدستور

 17 أشهر ونصف 2صعود الذهب ألعلى مستوياته في  1

 14 "المركزي"دوالر رصيد االحتياطيات االجنبية لدى  34213 2

 14 مليون متر مربع مساحات البناء المرخصة في المملكة 35416 3

 14 جزر القمر تعزيز التعاون االقتصاديالحلواني يبحث مع وزير خارجية  8

 14 والبحرين الدولي الشهر الحالي Big Showشركة محلية تشارك بمعرض  31 5

 

 (5911) صحيفة العرب اليوم

 18 لالردن في نيسان" صندوق النقد"االفراج عن الدفعة الرابعة من قرض  1

 18 مليون يورو قرض ميسر لالردن من االتحاد االوروبي 381 2

 18 السبت المقبل" بدل المحروقات"الحكومة تبدأ صرف  3

 15 استثمار سعودي في األردن بملياري دوالر لتقطير الصخر الزيتي  8

 15 حالة عدم اليقين العالمية أبرز تحديات ادارة السياسة النقدية في االردن 5

   

  (1212)  صحيفة الغد

 1ب  البحر الميت" كورنيش"مليون دينار لتنفيذ  21 1

 2ب  قانون االستثمار الجديد ال يلبي طموحات المستثمرينمشروع : خبراء \تقرير اقتصادي  2

 2ب  تطالب بتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الحكومة" األردنية للطاقة المتجددة" 3

 3ب  تحول مشروع المفاعل النووي إلى لجنة تحقيق" مالية النواب" 8
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 3ب  تزود المخابز بكميات إضافية من الطحين" الصناعة" 5

 4ب  4131مليون دينار مستوردات المملكة من الحديد الصب والفوالذ في  146 6

 4ب  %1017مؤشر البورصة يرتفع  7
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10 Jordanian, European officials discuss 180-million-euro soft loan 1 

10 Hikma announces 23% revenue growth  2 

10 JEDCO partners with EDMC to support SMEs  3 

10 Middle East grain buyers avoid Ukraine, import bills could rise  4 
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