
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/4312/ 03األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (18361)  صحيفة الرأي

 03 اعالن دورات تدريبية/ غرفة تجارة عمان  1

 7 لغايات التدفئة" الحطب والفحم"السماح باستيراد  2

 03 القطاع الخاص األردني لم يخلق وظائف كافية الستيعاب األعداد المتزايدة من العاملين: البنك الدولي 0

 03 تشرين األول22 مليون دينار استثمارات السوريين في األرواق المالية 8421 4

 03 "الزراعة"تطالب الحكومة بوقف إجراءات " تجار المواد الغذائية" 5

 01 يرفد الخزينة ويخفض فاتورة الطاقة" الهايبرد"تمديد قرار اإلعفاء الجزئي لـ : رمان 6

 01 تطلق حملة قادة األعمال لتحفيز وإعداد الشباب" إنجاز" 7

 56 4312دوالراً في  03أسعار النفط تحوم حول  8

 

 (10318) صحيفة الدستور

 0  تقر إجراءات للتسهيل على المستثمرين بقطاع االسكان" االمانه"  1

 17 التغير المناخي سيؤثر على موارد االردن مستقبال: البنك الدولي  4

 17  الف شقه بيوعات شركات االسكان العام الحالي 03 0

 11 الطباع يمثل رجال االعمال العرب في مؤتمر الشراكة العربي الهندي 2

 11  دولة 161عالميا في الضرائب المنخفضة من بين  22االردن في المرتبة  2

 

 (6378) صحيفة العرب اليوم

 14 %2وتوقعات بانخفاض ..  تسعيرة جديدة للمحروقات الليلة 1

 14 4312مليار دوالر المديونية في نهاية  00: البنك الدولي 2

 14 تحليل اقتصادي/  ؟ 4312فــي %  2هــل يصــل النــمو االقتــصادي الــى  0

 15 ؟ 4312لماذا لم ترصد الحكومة مخصصات المنحة القطرية في موازنة  4

 15 وترقب لنتيجة االستفتاء السويسري.. انخفاض اسعار الذهب عالميا 5

 

 (0031)  صحيفة الغد

 4ب  االجواء الشتوية المبكرة ترفع الطلب على االلبسة 1

 4ب  بنهاية أيلول% 43ترتفع " المركزي"النقود االحتياطية لدى  4

 4ب  يوصي بتحصيل المبالغ المستحقة على المكلفين من الشركات" المحاسبة" 0

 0ب  تحديد كميات الدجاج المستورد يحد من المنافسة: نقابة التجار 2

 0ب  العسلي يؤكد ضرورة رفع الوعي لمصرفي حول المشاريع الصغيرة 2

 0ب  اليوم" الضريبة"يواصل مناقشة قانون " النواب" 8

 0ب  من أكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل" عالية النمو"الشركات الريادية " إنديفر االردن" 0

 

The Jordan Times (11888)                                                                                                                        Page  

2 Fuel prices expected to drop by up to 5 per cent  1 

3 Foodstuff traders complain about restrictions imposed on poultry imports  2 

10 Tabbaa stresses need to deal with challenges hindering Arab-India ties 3 
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