
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/1125/ 21الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (24161)  صحيفة الرأي

 12 مليار دينار العام الماضي 15الناتج المحلي االجمالي يتجاوز  2

 22  انطالق خدمات النافذة االستثمارية في هيئة االستثمار/ إعالن 1

 12 1111من الناتج المحلي االجمالي في عام % 11انخفاض مديونية المملكة الى ": النقد الدولي" 2

 12 ألف منشأة تجارية وخدمية لم تجدد رخص المهن لها مهددة باإلغالق 12 6

 12 تعتزم انشاء مزرعتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية العام الجاري" أورانج االردن" 5

 12 مليون دينار 291توقع عقود بيع في الهند بقيمة " البوتاس" 4

 12 في الربع األول% 2284انخفاض أسعار المنتجين الزراعين  1

 12 يستقر في ظل ارتفاع الدوالر وبيانات أمريكية متباينةالذهب  2

 16 "بيض البودرة"مطالب بإلغاء ضريبة المبيعات على بيض المائدة ووقف استيراد  9

 66 خالل شهر 18265سلعة بنسبة  22ارتفاع أسعار " حماية المستهلك" 21

 

 (21216) صحيفة الدستور

 12 مليار دينار العام الماضي 15يتجاوز الناتج المحلي االجمالي  2

 11  وفد اقتصادي اردني يزور بلغاريا غدا 1

 2  "1115وثيقة االردن " الملك يتسلم  2

 2  االردن يبحث استيراد الغاز من قطر 6

 11 اليوم" أفاق االردن االقتصادي " افتتاح مؤتمر  5

 

 (4292) صحيفة العرب اليوم

 26 كافة البيانات االقتصادية األردنيةانخفاض أسعار النفط انعكس على  2

 26 وزيرة الصناعة تؤكد سالمة واردات الـمملكة من القمح 1

 26 ارتفاع أرباح ضمان القروض خالل الربع األول%  111 2

 25 % 21 – 11" الكهرباء الوطنية"استخدام الفحم الحجري يحد من مديونية  6

 

 (2244)  صحيفة الغد

 5أ  "الباص السريع"لتمويل " االنماء الفرنسي"تقر غدا ملحق اتفاقية " األمانة" 2

 4أ  نسعى لمستقبل أفضل لعالقة االتحاد األوروبي مع األردن: فرونيتسكا 1

 9أ  القطاع الزراعي مغيب عن أذهان النخبة والمسؤولين ووسائل اإلعالم: الزعبي 2

 1ب  النسور يؤكد التوجه لرفع أسعار الخبز ومنح المواطنين الفرق بالبطاقة الذكية 6

 2ب  بجدول زمني إلعادة تصدير شحنة القمح البولندية" الصناعة"تطالب " الغذاء" 5

 2ب  %2185انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بالربع األول بنسبة  4

 2ب  الخشمان رئيسا لمجلس إدارة االتحاد العربي الدولي للتأمين 1

 2ب  "التذكرة الموحدة"تعمل على إصدار " السياحة: "الفايز 2

 2ب  معرض للصناعات الخشبية تنظمه جمعية مصدري ومنتجي األثاث 9
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1 Gov’t haunches ‘Jordan2025’ development blueprint 1 

1 Some inaccurate media reports can damage economy-experts 2 

2 ‘with drop in local supply, more imported lemons needed to reduce process’ 3 

3 Prices of fruits, vegetables will not increase during Ramadan’ 4 

4 USAID-funded project looks to increase women’s participation in energy sector  5 

10 Industries, hospitals top list of investments in Jordan 6 
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