
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/4/2104الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (01851)  صحيفة الرأي

 2 إنجازات القطاع الزراعي مطمئنة: الزعبي 0

 22 التحول لالقتراض األجنبي/ رؤوس أقالم  2

 23 ألف طن استهالك المملكة من مادة االسمنت بالربع األول 991 3

 24 القطاع اإلنشائي يلوح بالتصعيد وينتقد بيروقراطية االجراءات في أمانة عمان 4

 

 (00812) صحيفة الدستور

 1 يوقف المرابحات الدوليه بالدينار االردني" المركزي" 1

 1 "الكسب غير المشروع" مجلس االمة يقر  2

 1 االردن مقبل على تغير ديموغرافي جراء الالجئين السوريين": االعلى للسكان"  3

 1 يرفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفى الى ثالثه ارباع الراتب المستحق": الضمان"  4

 11  البنك الدولي يتوقع زيادة االستثمارات في االردن نتيجة لالزمة السورية 5

 11 2103لجنة االقتصاد النيابية تقر قانون االستثمار  6

 

 (1929) صحيفة العرب اليوم

 04 ربط سعر صرف الدينار بالدوالر ساهم في كبح جماح التضخم: صندوق النقد 1

 04 2104ماليين طن حجم المناولة في ميناء العقبة خالل الربع االول  1 2

 01 انخفاض غير مسبوق في الطلب على الذهب محليا 3

 01 االردن يتمتع بالقدرة على التعامل مع االزمات المحيطة: سيف 4

 01 دعوة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل قبل نيسان الحالي 5

 

  (34903)  صحيفة الغد

 9أ  2100-2104يعرض عمل برنامج أداء الجهاز الحكومي لألعوام " القطاع العام" 1

 1ب  مليونا على السفر للخارج بشهرين 031األردنيون ينفقون  2

 1ب  مليون دينار االستثمارات السورية في المناطق الحرة 11 3

 3ب  االعتراض على جداول الصناعيين الناخبين يبدأ األحد 4

 3ب  %1,2مؤشر البورصة ينخفض  5

 8ب  %01مستوردات المملكة من العربات والدراجات ترتفع  6

 8ب  أرباحا% 31توزع " اإلسراء للتعليم" 7

 8ب  "صنع في األردن"إطالق المرحلة الثانية من حملة  8

 

The Jordan Times (11706)                                                                                                                        Page  

3 Public sector restructuring to reduce budgets of independent units-minister  1 

3 Phosphate company denounces workers’ new demands  2 

3 SME training program opens  3 
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