
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 51/1152/ 51االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (50512)  صحيفة الرأي

 5 مجلس النواب يفشل باستكمال جلسته المسائية لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل 1

 7 إغالق فوري للمنشآت السياحية المخالفة: القطامين 2

 8 ألف علبة تونة مزورة لماركتها التجارية 51ضبط  3

 01 العام المقبل.. مليون دوالر في السوق الهندي  011عقود بقيمة ": البوتاس" 4

 05 الممنوحة من البنوك المرخصة نهاية العام الماضيمليار دينار إجمالي التسهيالت االئتمانية  5881 5

 

 (57105) صحيفة الدستور

 1 المستقبلي لالقتصادالنسور يوجه بضرورة اإلسراع في إنجاز التصور  5

 9 خبراء يوصون بمراجعه فرضيات الموازنة بعد انخفاض أسعار النفط 1

 11  من السلع الغذائية العام الحالي% 71انخفاض واستقرار اسعار  0

 11  توقيع برنامج المساعدات الكورية لألردن اليوم 2

 11  تراجع حاد ألسواق الخليج بفعل تهاوي النفط 1

 11  من الدخل القومي% 52قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات يساهم بـ : سليط  0

 

 (0181) صحيفة العرب اليوم

 14 مشروع أنبوب النفط العراقي االردني ال يزال قائما 1

 14 ماليين طن 8وارتفاع المبيعات إلى ,, توقع عقدا جديدا مع السوق الهندية  "الفوسفات" 2

 14 % 1821بورصة عمان تغلق على انخفاض  3

 14 % 570في األردن بانتشـار « خلوي»مليون اشتراك  55 4

 15 عام الذروة للمديونية األردنية 1151: تقرير دولي 5

 

 (0712)  صحيفة الغد

 1أ  %51ارتفاع صادرات الخضار والفواكه بنسبة : الزراعةوزارة  5

 1أ  دينارا 71موظفو سلطة العقبة يمتنعون عن خدمة المواطنين احتجاجا على وقف عالوة الـ  1

 5ب  دوالر 511الحكومة متمسكة بتقدير سعر برميل النفط بـ : القرنة 0

 5ب  االقتصاد النيابية تناقش خالف شركات نقل النفط 2

 5ب  تستمع لخبراء اقتصاديين حول تقديرات أسعار النفط وقانون الضريبة" المالية النيابية" 1

 5ب  تراجع مؤشر البطالة ال يعني تعافي سوق العمل: خبراء 0
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1 ‘Gov’t in final stages of preparing economic blueprint’  1 

10 Jordan's phosphate, potash industries bank on India as key market for exports  2 
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