
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/1122/ 21األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (21121)  صحيفة الرأي

 3 تصريح منذ إطالق حملة تصويب العمالة الوافدة 12211 2

 1 إعادة النظر بقرارات أمانة عمان: المسلماني 1

 31 مليون دينار 22مشروعاً في إربد بـ  211تدعم " األردنية لتطوير المشاريع" 3

 31 مليون دينار صادرات المناطق الحرة في آذار الماضي 111 4

 34 "المبادرة النيابية"وزارة الطاقة أنجزت العديد من توصيات : سيف 2

 32 سداد قرض صندوق النقد مرتبطة بخطة التدفقات النقدية": المالية" 1

 32 في الربع األول% 1.1التضخم ينخفض  7

 32 الوزني رئيساً التحاد شركات التأمين 1

 32 نقابة المقاولين تطالب بشمولها بمشاريع الطاقة المتجددة 1

 31 سوق األلبسة يخلو من العالمات التجارية المقلدة: القواسمي 21

 11 تطالب بتعديل المواصفة المتعلقة بمادة الخبز" حماية المستهلك" 22

 

 (27242) صحيفة الدستور

 2  قرب المؤسسات التعليمية والصحية" السجائر" منع بيع  2

 2 تطالب بتعديل نسبة الملح في الخبز" حماية المستهلك"  1

 2  مليون دوالر حزمة مساعدات للمملكة من البنك الدولي 21 3

 12 تنشط قطاع الصرافة المحلي  حواالت اليمينين 4

 14 قانون ضريبة الدخل الجديد ال يعكس مبررات إصدارة: خبراء  2

 14  عن الحزمة االستثمارية الثانية من المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنمويةاالعالن  1

 

 (1211) صحيفة العرب اليوم

 24 مليار 21.4مليار دينار والتسهيالت  32ودائع البنوك تتخطى  2

 24 12سعر غرام الذهب عيار  14.11 1

 24 ارتفاع أعداد اشتراكات الخلوي الفعالة%  7.2 3

 22 1124 مليون دينار اجمالي اقساط التأمين خالل  211 4

 22 1122انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين للشهرين األوليين من %  21.1 2

 

 (3137)  صحيفة الغد

 2ب  اغالق المنشآت التجارية مبكرا يقتصر على المتسببة باإلزعاج ليال" االمانة" 2

 2ب  %31عجز الحساب الجاري في الميزان المدفوعات ينخفض  1

 2ب  يؤكد أن مشاريع البنك األوروبي للتنمية منسجمة نسبيا مع االولويات االقتصادية للمملكة" الفينيق" 3

 1ب  واطالقها خالل وقت قريب  "1112رؤية االردن "االنتهاء من : الفاخوري 4

 1ب  كتاب أبيض حول الموضوع النووي االردني: حمارنة 2

 4ب  %7.4فاقد مصفاة البترول ال يتجاوز : العالوين 1

 1ب  %2.3ارتفاع كميات االنتاج الصناعي  7

 1ب  الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص: الزعبي 1
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2 0.9% drop in inflation registered in 1
st
 quarter 1 

2 ‘shops selling tobacco should be at least 250 meters away from schools’. 2 

3 Wazani elected president of Jordan insurance federation 3 

10 JEDCO highlights activities in Irbid 4 

11 Owner of Sheraton Amman Al Nabil Hotel describes 2014 as ‘another difficult year’ 5 

13 Per capita share of public debt rises to over JD3.000 6 

13 Planning ministry embarks on development plans for governorates 7 
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