
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/5/1122االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (25852)  صحيفة الرأي

 1 مليون دوالر منح سعودية للمملكة 232 1

 6 جيدة" الجيولوجيين"انتخابات غرفة الصناعة و ": راصد" 2

 11 يمنية إلنشاء مستشفيات مشتركة –مباحثات أردنية  3

 11 اللجوء الكلي لالجئي سوريا تجاوز المليون 4

 26 صكوك إسالمية في العام المقبل/ رؤوس أقالم  5

 21 مليار صافي المديونية لنهاية شباط 1,94مليون دينار العجز المالي و  2,92 1

 28 انطالق فعاليات معرض األردن الدولي للصناعات بمشاركة عربية وأجنبية 8

 31 لنهاية آذار% 393انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين  ,

 31 لنهاية آذار% 191كميات اإلنتاج الصناعي ترتفع  11

 52 من قيمة األوراق المالية بقطاع البنوك% 61االستثمار غير األردني يجوز  11

 25 قطاع األلبسة في حالة ركود عميقة تأثيراً بتصريحات جزافية: عالن  12

 

 (22812) صحيفة الدستور

 1 الهياجنة رئيسا لنقابة منتجي وتجار االثاث 1

 21 1122للثلث االول  2.1ارتفاع معدل التضخم  2

 21 %2.2انخفاض اسعار المنتجين الصناعيين  3

 23 مليون دوالر حجم االستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية 251 2

 23 العلي تعلن رسميا نتائج انتخابات غرف الصناعه 4

 23  توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية استعدادا لرمضان" : الدستور" جوابرة لـ  5

 23 في المائة للعام الحالي 2وتضخم % 2.5ضع بمعدل نمو أداء االقتصاد الوطني متوا: الهزايمة  6

 23  شهدت عدة خروقات" غرفة الصناعه" انتخابات " : راصد"  1

 

 (5,43) صحيفة العرب اليوم

 13 2113مليون دينار في  611يقرض الحكومة " الضمان" 1

 13 النمو المرتفع في المنطقة لم يساعد في معالجة مشاكل البطالة والفقر: فريز 2

 14 مليون 211ودائع البنوك ترتفع مليار دينار وانخفاض التسهيالت  3

 14 رسوم بدل الخدمات الجمركية تضر بالقطاع الصناعي: جمعية المصدرين 4

 

 (2522)  صحيفة الغد

 2ب  على مستويات اإلقبال على الحج والعمرة" كورونا"ال تأثير لـ ": وكالء السياحة والسفر" 1

 2ب  %01و  22ارتفاع أسعار أصناف من الخضار بين  2

 2ب  % 21ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة  توقع 3

 2ب  "بيان المنتج"تتمسك ب " المقاييس"تنفذ اعتصاما غدا و " تجار األلبسة" 4

 2ب  ترفض الضابطة العدلية في مشروع قانون المواصفات والمقاييس" تجارة األردن" 5
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 2ب  رسوم بدل الخدمات على السلع تخالف اتفاقيات التجارة الحرة: القواسمي يحذر 6

 2ب  %1320مؤشر البورصة ينخفض  1

 8ب  مليون دينار صادرات المملكة إلى السعودية خالل شهرين 5532 8

 8ب  بحث العالقات السياحية مع ألمانيا ,

 8ب  1122إصدار ملخص موازنة  11
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1 Jordan to use Saudi fund to rehabilitate sewage network, int’l highway  1 

2 Voter turnout at industry chamber polls reaches 74%  2 

10 Rawabdeh inaugurates Jordan’s International Exhibition for Industries  3 

10 General Budget Department issues briefing on 2014 fiscal year  4 

10 Fariz thumbs up performance of Jordanian banks  5 
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