
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/5192/ 91األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (92552)  صحيفة الرأي

 22 من مستوردات المملكة أوروبية وتوقعات باستقرار سعر صرف اليورو العام الجاري% 51: اقتصاديون 9

 91 تسويق متعثر وخسائر متتالية,, القطاع الزراعي  5

 91 بديالً عن الدليل السياحي" الشوفير" 3

 31 مستثمراً للخروج من قطاع اإلسكان 31اإلجراءات البيروقراطية تدفع   4

 31 قادماألحد ال,, تنظم يوماً تمويلياً مفتوحاً للقطاع الصناعي " صناعة عمان" 2

 39 يخلق قطاعاً مشوهاً " النقل"التراخي الحكومي في معالجة اختالالت  2

 22 الكهرباء على شركات االتصاالتال توافق حيال رفع الضريبة الخاصة وأسعار : حوامدة 7

 22 مخاطر عديدة تواجه المنطقة ترتبط بالوضع األمني والصراع": النقد الدولي" 8

 

 (97925) صحيفة الدستور

 54 االقتصاد الوطني استفاد من انخفاض سعر صرف اليورو: خبراء  9

 9  ايار المقبل 5اعتبارا من " عادية األمة" إرادة ملكية بفض  5

 9  بداية الشهر المقبل 5152إطالق رؤية االردن : النسور 3

 9 الف إصابة عمل 447مليون دينار كلفة عالج  915" : الضمان"  4

 9  مليون دوالر 21اتفاقية قرض ميسر مع البنك الدولي بقيمة  2

 2  في دورته العادية الثانية" النواب" انجازات لـ  2

 54  تحدث سياستها الصناعية والتجارية وخطتها االستراتيجية" الصناعة والتجارة"  7

 

 (2974) صحيفة العرب اليوم

 92 في االقتصاد الوطني" اليورو"تأثيرات سلبية وإيجابية النخفاض : خبراء 9

 94 فاخوري يبحث ملف المساعدات االقتصادية االمريكية لألردن 5

 94 59دينار سعر غرام الذهب عيار  54.71 3

 94 مليون دينار ارتفاع إقراض الجهاز المصرفي للحكومة 521 4

 92 ارتفاع استهالك الحكومة للطاقة الكهربائية%  33 2

 

 (3844)  صحيفة الغد

 8ب   استبعاد تغير سعر صرف اليورو مقابل الدوالر 9

 8أ  رفع الحظر عن استيراد االغنام الحية من رومانيا بعد منعها عاما كامال 5

 9ب   البترول الوطنية تطالب الحكومة بمنحها سعرا عادال للغاز الطبيعي 3

 5ب  عمان مقرا اقليميا لمؤسسة التمويل الدولية 4

 5ب  شبيب ال تحديد ألجور الشحن 2

 8ب   العام الحالي سيكون صعبا اقتصاديا على المملكة: الكباريتي 2

 8ب  تصادق على تقريرها السنوي" حماية المستثمر" 7
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1 Jordan among founding members of China- led bank 1 
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