
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 99/4192/ 91األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (97161)  صحيفة الرأي

 62 تبحث مع السفيرة االمريكية تعزيز العالقات االقتصادية" تجارة عمان" 1

 1 اطالق البرنامج الوطني للتدريب من أجل التوظيف 6

 62 فهد الفانك/ 4192خارطة المديونية  3

 62 حتاحت يدعو لعدم رفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي العام المقبل 2

 62 بالمئة من قيمة االوراق المالية في قطاع الصناعة 25االستثمار غير العربي يحوز  2

 62 "السناجل"رمان يطالب بعدم منع التخليص الكامل على  2

 62 تدعو الى تكثيف الرقابة على السلع" حماية المستهلك" 7

 62 ألف خاروف لالسواق الخليجية منذ مطلع العام 221المفرق تصدر  8

 62 البلجيكي التاسع اليوم-بروكسيل تستضيف المنتدى العربي 9

 68 وجود خلل مالي او اداري في بعض الشركات ال يعني أن القطاع الخاص كله فاسد: بكر 11

 28 االقتصاد االردني نما بثبات نسبي رغم الظروف االقليمية: صندوق النقد 11

 28 الشرق االوسط يجتذب اهتماما دولياسوق االستثمار المباشر في  16

 

 (96112) صحيفة الدستور

 66 دعم الجانب االمريكي لقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤكد على أهمية" تجارة عمان" 9

 1 قرار سعودي بتأجيل العمل بالبصمة للمعتمرين االردنيين 4

 9 نقل قضايا تجار اربد الضريبية للعاصمة يزيد الكلف والنفقات عليهم: الشوحة 5

 61 إحالل العمالة المحلية مكان االجنبية ضرورة اقتصادية واجتماعية 2

 66 تجار ومراقبون يؤكدون وجود خراف مستوردة تباع على انها بلدية 2

 

 (2171) صحيفة العرب اليوم

 12 ألـف أونصة 952األردن يرفــع احتــياطاتــه مــن الذهـب  1

 12 ملـــف الطاقــة وإعـــادة رســم العالقـــات األردنية 6

 12 سرفيسا خارجيا عن العمل 121ماليين دينار خسائر من جراء توقف  5 3

 12 أشهر 91مليــار ديــنار إجمــالي حــواالت المغتربين وعائدات الدخل السياحي في  2.1 2

 

 (5711)  صحيفة الغد

 5ب  مليار دوالر استثمارات أمريكية في االردن 4.4" تجارة عمان" 9

 7أ  الملك يؤكد اهمية زيادة مستوى الشراكة والتعاون بين االردن والمؤسسات اليابانية المختلفة 4

 6أ  أعوام 2مليون يورو لدعم قطاع المياه خالل  411فرنسا قدمت : الناصر 5

 9ب  مستعد لتمديد برنامج االصالح االقتصادي مع االردن" صندوق النقد: "كوستيال 2

 9ب  %4.2مليار دوالر وحواالت العاملين تزيد  5.1الدخل السياحي يرتفع الى  2

 4ب  االسمنت رغم انخفاض النفط يبقي أثمان الشقق مرتفعةارتفاع اسعار : عقاريون 7

 4ب  ارتفاع ايرادات الخزينة من تسجيل االراضي% 92 6
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 5ب  اعتماد معايير الدولية لحسابات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 1

 1ب  تمويل مشاريع الطاقة المتجددة من ضمن أولوياتنا: قمحية 1
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10 Murad asks US to help eliminate Israeli obstacles to trade with Palestine 1 

1 Jordan, UAE share top place among Arab countries on economic freedom index  2 

1 Japanese businessmen mull investment in Kingdom  3 

1 Electricity companies struggle with JD310m in unpaid dues of subscribers  4 
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