
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5115/ 11االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (11561)  صحيفة الرأي

ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وموظفوها المرحوم بإذن هللا تعالى مروان عبد الكريم الحديدي  1

  والد زوجة زميلهم السيد جال فريز أمين صندوق مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ووالد معالي السيد عامر الحديدي

 التجارة األسبقوزير الصناعة و

65 

 5 الملك يؤكد أهمية قطاع االستثمار بدعم وتعزيز االقتصاد 5

 3 صاد وتسرع عجلة النموالطاقة البديلة والمتجددة تسهم في تقوية االقت: الملك 3

 6 اعتصام مربي األبقار يطالب بوقف استيراد الحليب المجفف 6

 1 والرقابة غائبةوتجار يستغلون .. إلى ارتفاع  األسعار 5

 1 في أزمة والمزارعون يطالبون بحلول" البياض"قطاع الدواجن  1

 57 لنهاية شباط% 7.1اإليرادات الضريبية ترتفع  7

 57 مليون دينار مستوردات التجار من المواد الغذائية الرمضانية 551: الحاج توفيق 8

 57 العقبةانطالق فعاليات مؤتمر التأمين والنقل البحري اليوم في  9

 58 تبحثان واقع القطاع الصناعي" المستثمرين األردنية"هيئة االستثمار و  11

 55 مليون دينار في نيسان 6.6تراجع صافي االستثمار غير األردني  11

 

 (17173) صحيفة الدستور

 1  االستثمار بدعم االقتصاد الوطنيالملك يؤكد أهمية قطاع  1

 1  خريطة طريق إلصالح المناخ االستثماري: بالتعاون مع البنك الدولي 5

  %1معدل التضخم انخفاض  3

 1  اليوم" 5155وثيقة االردن " إطالق  6

 55  تعديل نظام السيارات السياحية ورفع القرار الى رئاسة الوزراء 5

 

 (1191) صحيفة العرب اليوم

 16 النفط ال يعوض انقطاع الغاز الطبيعيتراجع أسعار : صندوق النقد 1

 16 «الهايبرد»توجه لتعديل الضرائب على سيارات  5

 16 انخفاض معدل التضخم خالل الثلث االول الحالي%  1 3

 16 توقيع اتفاقية منحة قمح اميركية استثنائية لألردن 6

 15 من نفقات الحكومة رواتب تقاعدية خالل الشهرين األولين%  17 5

 

 (3815)  صحيفة الغد

 1ب  مليون مغترب أردني غالبيتهم يفضلون االستثمار في عقار وبورصات الخليج 1

 1ب  السياسات الحكومية تفاقم المشكالت االقتصادية: خبراء 5

 1ب  خالل سنة مليون دينار 3.6يشهد تسديد فواتير بقيمة " فواتيركم -أي" 3

 5ب  تدعو الى االسراع في التخلص من شحنة القمح البولندية" حماية المستهلك" 6

 5ب  خالل آذار% 11أسعار المنتجين الزراعيين تنخفض  5

 3ب  الفاخوري يترأس االجتماع االول لمبادرة تحسين بيئة االعمال في المملكة 1

 3ب  صناعيون يطالبون الحكومة باإلسراع في تنفيذ وتطبيق تعهداتها 7

 8ب  مليار دينار االحتياطات االلزامية والفائضة لدى المركزي 6.3 8
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1 Inflation down by 1% in first third 1 

1 King discusses cooperation with US agriculture, energy officials 2 

2 US grants Jordan 100.000 tonnes of wheat worth $25 million 3 

3 Jordan third largest importer of US rice-wells 4 

3 ‘not enough attention paid to agricultural sector  5 

8 The Next fuel shock by Fahed Fanek 6 
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