
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/31/4132االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (34123)  صحيفة الرأي

 8 التراجع عن قرار نقل سوق العبدلي" األمانة" 1

 11 من العاملين في المؤسسات الحكومية نساء أغلبهن في التربية والصحة% 24 2

 21 العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي لألردن"ماليين دوالر منحة من  31 1

 21 في أيلول" الحرة"ألف مركبة الداخلة والمصدرة من  3421 4

 21 البرنامج النووي األردني خيار استراتيجي للمملكة: طوقان 5

 24 إصالح قانون الضريبة أمر حيوي لتخفيض الدين األردني: مسؤول بصندوق النقد 6

 15 ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين في آب 4241% 7

 

 (34941) صحيفة الدستور

 1  االردن التزم باإلصالح االقتصادي في اقليم ملتهب: صندوق النقد  3

 1  يوافق على المراجعة الخامسة لالقتصاد االردني" : النقد الدولي"  4

 21  استقرار اسعار اللحوم المستوردة محليا 3

 22 اقتصادات الشرق االوسط عاجزة عن خلق وظائف للشباب 4

 

 (6447) صحيفة العرب اليوم

 - أيام 8مليون دينار مشتريات األردنيين في  148و.. « الغاز»ترفع مخزونها من « المصفاة» 1

 - القطاع الصناعي مثال.. كيف نعزز النمو االقتصادي في األردن 2

 -  لالقتصاد العام المقبل« متواضع  »أداء  1

 - مليون دوالر ضمن ترتيبات االستعداد االئتماني مع صندوق النقد 349االردن سيتمكن من سحب  4

 - مصدرون يشكون من معيقات لتصدير بضائعهم للعراق 5

 - 4132ارتفاع معدل التضخم للتسعة أشهر األولى من العام %  143 6

 

 (1443)  صحيفة الغد

 9أ  سوق العارضة يستقبل باكورة انتاج الموسم الخضري وسط مخاوف من مشاكل تسويقية 3

 3ب  عام أفضل لالقتصاد االردني 4138: تقرير دولي 4

 4ب  يتغيير النمط االستهالكي يتطلب تعزيز الثقة بالمنتج المحل: الساكت 1

 4ب  تحسن مواسم الحصاد والمخزونات يدفع أسعار الغذاء لالنخفاض 2

 1ب  الصغيرة والمتوسطة توسع فرص التصدير عبر االسواق االفتراضيةالشركات  8

 

The Jordan Times (11847)                                                                                                                        Page  

10 Industrialists urged to benefit from German expertise  1 

10 SMEs get more time to benefit from virtual marketplace export programme  2 
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