
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/6102/ 62األحد 
 الصفحة                                                                                                                                 ( 02666)  صحيفة الرأي

 64 من إجمالي اإلنفاق على الرعاية الصحية% 62االستهالك غير الرشيد لألدوية يشكل : الوزني 0

 64 الهايبرد دراسة إلعادة النظر في جمارك وضرائب سيارات: مصدر 6

 62 النشاط الحكومي في فتح أسواق لقطاع تكنولوجيا المعلومات غير كاف: حوامدة 6

 21 "المستورد"استقرار أسعار اللحوم البلدية وانخفاض طفيف على  4

 21 نهاية الشهر الجاري آخر موعد لتسلم البيانات المالية ربع السنوية: عازر  2

 21 !آليات الحكومة عاجزة عن إعادة األسعار لمستوياتها  2

 

 (02021) صحيفة الدستور

 0  مليون دوالر لالردن 611يصرف " النقد الدولي" 0

 2  اد الوطنيالتصريحات المغلوطة عن المنتجات الزراعية تنعكس سلبا على االقتص" : الزراعه" 6

 62  يوم تمويلي مفتوح للقطاع الصناعي اليوم 6

 62  حملة إعالمية للتذكير بالحقوق القانونية للعمال 4

 62  النافذة االستثمارية طريق يسهل جذب استثمارات جديدة للمملكة: خبراء  2

 

 (2021) صحيفة العرب اليوم

 06 من االنفاق العام%  06فـوائد الدين تستنزف  0

 06 رعى القمة األردنية الدولية للطاقةالنسور ي 6

 04 ترجيح رفع أسعار المحروقات الشهر المقبل 6

 04 قيراطا 60دينارا غرام الذهب  64 4

 

 (6520)  صحيفة الغد

 0ب  التبادل التجاري مع سورية متوقف تماما: الداوود 0

 0ب  منذ بداية نيسان% 2يرتفع " برنت" 6

 0ب  الحكومة علقت في فخ المديونية: خبراء 6

 4ب  مليون دينار 60قدره تقر البيانات المالية بربح صاف " الفوسفات"الهيئة العامة لـ  4

 5ب  %62يرفع فاتورة الغذاء االردنية " الربيع العربي" 2

 

The Jordan Times (12009)                                                                                                                        Page  

10 Mulki paves way for more vibrant Aqaba with commercial, service opportunities  1 

10 Housing Bank to distribute 35% cash dividends  2 

10 Rebel seizure of Syrian border post hits trade across region  3 
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