
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/5/4132الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (35855)  صحيفة الرأي

 52 بحث تعزيز العالقات االقتصادية مع رومانيا 1

 1 حركة سياحية نشطة وارتفاع نسب إشغال الفنادق 5

 6 مليون دينار في مأدبا2,5تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية بكلفة  3

 52 سلوك مالي غير قابل لالستمرار/ رؤوس أقالم  2

 52 خالل الفترة المقبلة% 12 -11توقعات بارتفاع أسعار اللحوم المستوردة من  2

 52 في الربع األول% 111ارتفعت " الفوسفات"خرجنا من األزمة ونتائج : المجالي 7

 52 في آذار% 9أسعار المنتجين الزراعيين ترتفع  8

 52 "صناعة إربد"سمارة يستقيل من عضوية إدارة  9

 28 عمان تحتضن توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين مصر والعراق 11

 28 الرومانية" براهوفا"و " تجارة الزرقاء"توقيع اتفاقية تجارة بين  11

 28 تستثمر في صندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية وقطاع غزة" التمويل الدولية" 15

 

 (32844) صحيفة الدستور

 55  القطاع التجاري يبحث تعزيز التعاون االقتصادي مع رومانيا 1

 1  معدالت النمو في المملكة بدأت تتعافى تدريجيا 5

 8 أثار األزمة السورية طالت جميع القطاعات الحيوية بالمملكة: وزير الداخلية  3

 51  االستقرار األمني هو العامل الرئيس في جذب االستثمار: وزير المالية  5

 55 صندوق النقد الدولي تحذر من عواقب عالمية محتملة لالزمة األوكرانية  رئيسة 2

 

 (2922) صحيفة العرب اليوم

 12 االضطرابات بالمنطقة انعكست سلباً على النهوض االقتصادي في االردن: النسور 1

 12 االعفاءات الضريبية والجمركية لالستثمار تعتبر تشوهاً : طوقان 5

 12 الوطن العربي يفتقد سوق التبادل التجاري الحر: وزراء ومحافظو بنوك 3

 12 صندوق النقد يتعامل بحذر ومرونة مع االردن: الجارد لـ العرب اليوم 2

 

 (1532)  صحيفة الغد

 2ب  مستثمرون أردنيون ورومانيون يبحثون إقامة مشاريع مشتركة 1

 3ب  مليار دينار 3592العام يرتفع إلى  الدين 5

 3ب  حجازين يطالب الحكومة بانقاذ مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي للشركة اإلستونية \اقتصادي  تحليل 3

 2ب  %1915مؤشر البورصة ينخفض  2

 2ب  مؤشرات االقتصاد الوطني مقلقة :الطباع 2

 8ب  %3398صادرات المملكة إلى العراق ترتفع بنسبة  6
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10 Public support for reform is necessary-Ensour, Lagarde 1 

10 IMF ready to extend support to Jordan 2 

10 Badran promotes micro-projects 3 

10 Prime minister urges collective regional economic solidarity 4 
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