
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 41/1/4141االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (46851)  صحيفة الرأي

 46 مليار دينار التسهيالت االئتمانية من البنوك األردنية باألراضي الفلسطينية 4,5 4

 46 جاج الحيجمجوم يطالب بإلغاء ضريبة المبيعات على بيض المائدة والد 4

 46 مليون كلفة استهالك الكهرباء والغاز بسبب الالجئين السوريين 411: حامد 3

 45 دولة 434في مؤشر التقدم االجتماعي من أصل  16األردن في المرتبة : دراسة 1

 45 لنهاية شباط% 1.1انخفاض كميات اإلنتاج الصناعي  6

 41 انخفاض تحويالت المهاجرين إلى منطقة الشرق األوسط% 4 5

 48 لنهاية شباط% 3.4أسعار المنتجين الصناعيين تنخفض  1

 48 منتدون ينتقدون عجز التشريعات والبنية التحتية عن استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة 8

 18 مليارات دينار جراء الحرب السورية 3األردن خسر : دراسة 9

 18 من األردنيين يتوقعون ارتفاع تكاليف المعيشة خالل ستة أشهر% 93: استطالع 41

 

 (45191) صحيفة الدستور

 6 آذار 46انجاز االعمال الرئيسية لشارع الوكاالت في  1

 11 طلب ترشح ألنتخابات غرفة صناعه عمان والقطاعات 44 2

 11 4141في الربع االول % 3.4ارتفاع التضخم في المملكة بنسبة  3

 11 المنحة الخليجية لالردن ستساهم في دفع عجلة النمو االقتصادي: البنك الدولي  4

 11 اشهار الجمعية االردنية لمستثمري االوراق المالية غدا   5

 11  تحسن الطلب على حديد التسليح محليا 6

 

 (6943) صحيفة العرب اليوم

 41 البنك الدولي يحذر من مخاطر األزمة األكرانية على االقتصاد االردني 1

 41 توقع تحسن أداء االقتصاد االردني مدفوعا بالنفقات الرأسمالية 2

 

  (3185)  صحيفة الغد

 3أ  حركة العبور التجاري لم تتوقف بين سورية واألردن: الحكومة 1

 21أ  "شطب السجالت التجارية"تستعين باألمن لتنظيم اكتظاظ مراجعي " صناعة اربد" 2

 2ب  "الملكة علياء"الحكومة المتوقعة من مطار مليون دينار إيرادات  441 3

 1ب  العام الماضي% 4,6كميات األسماك المنتجة تتراجع  4

 1ب  ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن في أسواق الطفيلة 5

 3ب  %1,46مؤشر البورصة ينخفض  6
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 3ب  اتفاقية لدعم الرياديين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 1

 4ب  البيروقراطية الحكومية سبب رئيس لتراجع األردن في تقارير التنافسية الدولية 1

 4ب  نسعى لزيادة االستثمارات الكويتية في األردن: الشديفات 1

 8ب  ماليين دينار خالل شهر 8ومتة بـ األردن يستورد قهوة وشايا  11
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1 Inflation rises in first quarter  1 

2 Cabinet to cover NEPCO’s JD50 million loan  2 

10 JBA chief welcomes Turkish investors to launch projects in Jordan  3 

10 JPMC agrees to aid Agricultural Materials Traders and Producers Association  4 
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