
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 91/1/6192االثنين 
   الصفحة                                                                                                                                 (92769)  صحيفة الرأي

   62 المانيا بمقدمة الشركاء االستراتيجيين للمملكة: مراد  9

   6 القطاع الخاص يستطيع االدالء بمليون صوت: الحاج توفيق  6

   62 وزير االشغال يفتتح المعرض الصيني لألليات الصناعية 6

   62  العام الماضي% 5.88والبالغات بنسبة   خطاراتارتفاع حجم اإل(: مكافحة غسيل االموال) 2

   22 شهور 8الف شقة المباعة في  6256 .

   22 %2االنتاج الصناعي ينخفض بالسبعة اشهر االولى  2

   22  لنهاية تموز% 9156اسعار المنتجين الصناعيين تنخفض  7

   22  بحث تطوير استراتيجية ملتقى سيدات االعمال 8

   22 وزيرة االتصاالت تؤكد اهمية توسيع نطاق التدريب لتوفير فرص اكبر لخريجي القطاع 1

   22  الجاري 61ملتقى عالمي لشبكة رواد االعمال يعقد في  91

   

   (972.2) صحيفة الدستور

   66  بحث تعزيز التعاون االقتصادي مع المانيا 9

   9 الف رجل أمن لضمان سير العملية االنتخابية غدا   1.الف موظف و 81 6

   . حريصون ألن تكون مستورداتنا ضمن اعلى معايير الجودة والسالمة" : الزراعة"  6

   69 االشهر الثمانية االولىتراجع معدل التضخم خالل  2

   69  أيام 8الف مركبه تعبر مركز جمرك العمري خالل  62 .

   

   (2621) صحيفة الغد

   6ب   المانيا بمقدمة الشركاء االستراتيجيين للمملكة: مراد 9

   9ب  انخفاض فرص العمل المتاحة لألردنيين باألعوام الثالثة الماضية: دراسة 6

   9ب   تبدي اهتمامها بمشاريع الجولة الثالثة للطاقة المتجددة" التمويل الدولية" 6

   6ب   في ثمانية أشهر% 956التضخم ينخفض  2

   6ب  %99االحتياطي األجنبي ينخفض  .

   6ب   تنتقد ارتفاع األسعار خالل العيد وغياب الرقابة" المستهلك" 2
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3 More than 10,000 products on display at China Machinex expo in Amman  1   

3 ‘Global Network Summit to be held in Jordan for first time’  2   

3 Productive kitchen offers jobs to Madaba women, meals to schoolchildren  3   

10 Jordan, Germany to boost cooperation  4   

3 More than 10,000 products on display at China Machinex expo in Amman  5   
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