
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/1122/ 21الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (28261)  صحيفة الرأي

 6 العمل على جعل القطاع السياحي نموذجاً للقطاعات: الفايز 2

 7 استئناف تصدير الخراف إلى دول الخليج 1

 52 1123 – 1121نقاط خالل العامين  8إجمالي الدين العام في المملكة يرتفع ": النقد العربي" 3

 52 ينعكس سلباً على المصدرين األردنيين" المركزي المصري"قرار لـ  4

 52 تثمين عراقي للتسهيالت األردنية لرجال األعمال العراقيين 2

 56 مؤسسة التمويل الدولية تفوز بجائزة أفضل مشروع للطاقة المتجددة 8

 56 في المطار" سياحة ترانزيت"وزير السياحة ومجموعة المطار الدولية يوقعان اتفاقية إقامة  1

 

 (21224) صحيفة الدستور

 77 يطالب الحكومة بإجراءات لتقليص الفجوة التمويلية" صندوق النقد" 2

 77 مليون دوالر 2178منحة يابانية لألردن بقيمة  1

 77 %176انخفاض التضخم في المملكة بنسبة  3

 71 الشهر المقبل  إطالق النافذة االستثمارية 4

 

 (8246) صحيفة العرب اليوم

 71 % 26يخـفض استثـماراته الخــارجية " صـندوق الضـمان" 2

 71 من الغاز 3مليون قدم 21ترفع إنتاجها إلى " البترول الوطنية" 1

 72 منذ بداية العام السياح العرب األكثر اقباال على االردن 3

 72 حملة تفتيش مكثفة على المقالع والكسارات 4

 72 1124 ارتفاع إيرادات أدوية الحكمة خالل عام %  9 2

 

 (3618)  صحيفة الغد

 1أ  تأخر وصول بواخر تصدير الفوسفات يخفض كميات نقله بالمطار الى الميناء 2

 7ب  شركات متخصصة الستكشاف الذهبتخاطب " الطاقة" 1

 7ب  مصدر يرجح رفض شحنة القمح البولندية أو تشكيل لجنة العادة فحصها 3

 7ب  تطالب بتزويدها بأسماء المتالعبين بالغاز التخاذ اجراءات تأديبية بحقهم" المحروقات" 4

 

The Jordan Times (11972)                                                                                                                        Page  

10 Industry minister underlines investment inflow as top government priority  1 

10 Statistics show rate of inflation regressing by 0.8%  2 

10 Jordanian delegation visits medical institutions, manufacturers in Germany 3 
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