
 

 
 

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

91/91/6192ربعاء األ  

   الصفحة                                                                                                                                 (92729)  صحيفة الرأي

   3 اسيا السياحية  االردن مستقر ويتطلع السواق.. رغم التحديات:صحيفة يابانية  9

   99  االداء السياحي ضعيف ونعمل لتحديث الياته: عناب 6

   62 فهد الفانك. د/ اللوبي التجاري يفرض مصالحه 3

   67 مليارات دينار في نهاية اب3االيرادات الضريبية تسجل  4

   67 التقدم االقتصادي في االردن لن يتحقق اال بمشاركة المرأة: االميركيةالسفيرة  5

   62 خبراء يناقشون واقع ادوات االستثمار االسالمي ودورها في مواجهة الفقر والبطالة 2

   61 %911تسمح بالتملك االجنبي " معان تطوير" 7

   61 تطالب بتخفيض الفوائد البنكية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة" جذور" 2

   61 بورصة عمان التاسعة عربيا بقيمة االسهم 1

   56 عالميا على مؤشر الجدارة االئتمانية 21االردن يتراجع للمرتبة  91

   56  مليون دوالر 45تفتتح مشروعا استثماريا جديدا بكلفة " كارجيل" 99

   56  يشيد بقرار اعفاء مدخالت اإلنتاج من الرسوم الجمركية" النحالين" 96

   

   (97222) صحيفة الدستور

   1  الملك يعهد الى زيد الرفاعي برئاسة لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي 9

   11  تطرح عطاء لتقييم االثر االقتصادي التفاقية الشراكة االردنية االوروبية" الصناعة والتجارة"  6

   11 البنوك العربية قادرة على حل المشكالت االقتصادية: العناني  3

   11  "0202ريتش " تعلن االنتهاء من صياغه واعداد مبادرة " االتصاالت"  4

   

    (4371) صحيفة الغد

    9ب  %2ارتفاع احتياطي الذهب  9

   9ب  يمنح فريز جائزة الرؤية القيادية"المصارف العربية " 6

   9ب  دينارا فرق دعم عن كل طن طحين يصدر للخارج 916استيفاء  3

   9ب   ملتزمون بمنع تحويل اموال العمالة المخالفة: صرافون 4

   3ب   فريز يؤكد اهمية الشمول المالي لفئة الشباب لتحقيق االستقرار المالي واالجتماعي 5

   3ب   اسواق تأمين عربية يناقشون مستجدات التأمين الصحي العربي 2ممثلو  2
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2 ‘Algeria, Jordan in discussions over potential gas deal’  1   

2 New curricula needed to boost entrepreneurship — experts  2   

3 Fayez discusses bilateral ties with Kuwaiti officials  3   

10 Arab banks can solve economic problems — Anani  4   
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