
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 03/0/4302األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (05854)  صحيفة الرأي

 4 الملك يوجه الحكومة لوضع تصور اقتصادي للسنوات العشر القادمة 0

 8 المرأة تلتحق بعجلة االقتصاد.. بالمساواة والتمكين  4

 8 لتمكين المرأة اقتصاديا  " أنا هنا"ترعى مبادرة " األردنية" 0

 03 نحو بيئة مناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة/ عدلي قندح . د 2

 03 القواسمي يحذر من فساد بيانات مالية للعديد من الشركات 5

 62 تثمن دور المؤسسات اإلعالمية في الترويج للصناعة الوطنية" صناعة عمان" 6

 62 ارتفاع كميات الخضراوات يخفض أسعارها: تقرير 3

 62 انطالق مؤتمر االستثمار العربي في اربيل: العراق 8

 

 (06331) صحيفة الدستور

 1  اعالن نتائج تقييم سياسات وعمليات الخصخصة اليوم 1

 1 االردن واكب التورات الرئيسية وجهود االصالح العام الماضي: االتحاد االوروبي  2

 8 توجيهات الملك للحكومة استراتيجية طويلة المدى تهدف لتحقيق االصالح االقتصادي المتكامل: اقتصاديون  3

 24  طلب معتدل على الحديد محليا بسبب قلة المشاريع االسكانية 4

 

 (5104) صحيفة العرب اليوم

 02 مليار دينار ديونا واجبة السداد خالل أقل من عام 5,8 1

 02 الذهب ينخفض دينارين خالل اسبوعين في السوق المحلية 2

 02 "23شد "دينارا الحد االعلى لطن الحديد  503 3

 02 ضريبة الدخل تواصل صرف الدعم النقدي للمستحقين 4

 05 دوالرات للبرميل 038عند " برنت"تعديل اسعار المحروقات ليلة االثنين و  5

 

  (0230)  صحيفة الغد

 5أ  "الصويفية"ورشة عمل تبحث تأهيل الوسط التجاري بـ  1

 0ب  أرباحا نقدية على المساهمين% 033توزع " األسواق الحرة" 2

 2ب  ترجيح تثبيت أسعار المحروقات 3

 8ب  %08ارتفاع مستوردات المملكة من كوريا الجنوبية  4

 

The Jordan Times (11687)                                                                                                                        Page  

1 King orders government to prepare 10-year economic blueprint  1 

10 Arab Bank shareholders authorize 30% cash dividends, bonus share for every 15  2 
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