
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/5151/ 51األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (52555)  صحيفة الرأي

 55 الجنسيتان السورية والعراقية األبرز عربياً في االستثمار التجاري 5

 5 مليار دينار أمر مقلق 5.31ارتفاع المديونية إلى : الرفاعي 5

 5 !تغرق السوق بالعمالة الوافدة وتفشل في حلها " العمل" .

 . ما يشغلنا هو االقتصاد وتأثير الالجئين على الموازنة: الملك 4

 8 قرار نقلنا يكبدنا خسائر مالية كبيرة: شركات نقل 1

 54 يرفض اتفاقية الستكشاف البترول مع ائتالف شركات" النواب" 2

 51 فهد الفانك/ تراجع احتياطي البنك المركزي  7

 55 5152% 38.و  5151في % 31.تنبؤات النمو العالمي لم تتغير وظلت عند ": النقد الدولي" 8

 55 استثمارات بقيمة مليار دوالر تضررت من إغالق المنطقة الحرة األردنية السورية المشتركة: رمان 9

 55 مخالف لمنع االحتكار وتشجيع المنافسة صالحية وضع الئحة األجور" األطباء"منح  51

 55 نسعى لتطوير منتجات إسالمية تالئم المنشآت الصغيرة والمتوسطة: أبو عوض 55

 55 استثمار الموارد البشرية متطلب أساسي للتنمية االقتصادية: خبراء 55

 41 مستعدون لتقديم التسهيالت لنظرائنا الفلسطينيين": رجال األعمال" .5

 41 صناعيون يطالبون بتعديل المخطط الشمولي لمنطقة ماركا 54

 

 (57548) صحيفة الدستور

 55  "تجارة عمان" منشأه جديدة تنتسب لـ  1.5.: خالل الربع االول  5

 7 مليارات دينار حجم التداول في قطاع االسكان العام الماضي 51: هلسة  5

 55  تدعو المواطنين لعدم التعامل مع الشركات التي تدعي الوساطة لدى البنوك" الصناعة والتجارة "  .

 55  نقابة المطاعم تشكل لجانا للنهوض بالقطاع 4

 55  العمل تدعو الصناعيين لالستفادة من مشروع إنشاء الحضانات في القطاع الخاصوزارة  1

 55  وزير الزراعة يؤكد تسهيل التجارة امام التجار والصناعيين 2

 55  فتح باب االستثمار بالحزمة االستثمارية الثانية في كورنيش البحر الميت 7

 

 (2575) صحيفة العرب اليوم

 54 مليون دوالر من صندوق النقد الدولي لالردن نهاية الشهر 592 5

 54 انخفاض مساحة االبنية المرخصة خالل الشهرين االولين%  238. 5

 54 5154المدن الصناعية لعام نمو عائد االستثمار في %  2 .

 51 انخفاض حجم التضـخم خالل الـربع االول%  139 4

 51 مليون دينار سنويا بسبب التهرب التأميني 511تخسر نحو " الضمان" 1

 

 (841.)  صحيفة الغد

 8ب  منشأة جديدة تنتسب لغرفة تجارة عمان خالل الربع االول 1.5. 5

 8أ  شاحنة العبور الى سورية 511راء انتظار مليونا دينار قيمة البضائع التالفة ج: الداوود 5

 51أ  سوء توزيع الثروات يؤدي الى التهميش وغياب الطبقة الوسطى: اقتصاديون وأكاديميون .

 5ب  5151مفاوضات اردنية امريكية لزيادة مساعدات  4

 5ب  توقف حركة التبادل التجاري بين االردن وسورية يعمق أزمة االقتصاد الوطني: خبراء 1
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1 Economy keeps us up at night-King 1 

2 Deputies reject draft oil exploration deal with Korean company  2 

3 SSC losing JD100m annually in insurance evasion  3 

3 New pedestrian overpasses in Amman to cost JD300,000  4 
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