
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/3112/ 32األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (18163)  صحيفة الرأي

 1 الزيارة الملكية إلى اليابان تؤكد عمق عالقات الصداقة بين البلدين 1

 8 قضية شهرياً لالدعاء العام 01-81مكافحة الفساد تحيل : بينو 2

 22 عصام قضماني/ مراقبة الشركات  3

 22 القواسمي يطالب بإلغاء المعاينة الفعلية على الحاويات القادمة من العمري 4

 22 مليار دينار التداول التراكمي منذ بداية العام 19.2 2

 22 3118من الناتج المحلي اإلجمالي في % 1.ديون المملكة تتجاوز : تقرير 2

 

 (.1011) صحيفة الدستور

 1  ماليين نسمة .الهجرات ترفع عدد سكان المملكة الى  1

 1 المتوقعة العام الحالي" الضمان" مليار دينار ايرادات  191 3

 1 النواب اليومطوقان يلقي خطاب الموازنة أمام  2

 22  المعرض الدولي للبناء واالنشاء يهدف لتعزيز الخبرات االردنية واطالعها على احدث وسائل البناء 2

 22  الشركات المسجلة في المملكة العام الحالي  قطاع التجارة يحتل المرتبة االولى في اعداد 5

 23  الرابع" منتدى االعمال الفلسطيني الدولي " مشاركة اردنية فاعلة في  8

 

 (2703) صحيفة العرب اليوم

 14 االنخفاض المتوقع على اسعار المحروقات محليا%  2 1

 14 انخفاض الطلب على الذهب محليا بعد ارتفاع اسعاره 2

 14 اشهر 11ماليين سائح مبيت الى المملكة خالل آخر  2 3

 12 3112في % 111" غير األردنيين"نمو وظائف  4

 12 مليون دينار سنويا 295بنحو " الكهرباء الوطنية"ميغا واط من الطاقة المتجددة تقلص خسائر  .3 2

 12 تحليل اقتصادي/  البنزين في عمان ودالالته تردي على الوضع المالي للسكان نمط تعبئة.. تنكة او اقل 2

 

 (2013)  صحيفة الغد

 6أ  تصدر الدليل التسويقي للزيتون وزيته" الزراعة" 1

 1ب  ال تخفيض على أجور النقل العام": النقل البري" 3

 1ب  مليار دينار 2,2ويتجاوز % 13النقد المصدر يرتفع  2

 3ب  ارتفاع الطلب على اسطوانات الغاز% 100 2

 3ب  األردن والمانيا يتفقان على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي التدريب والطاقة 5

 2ب  وبنك االتحاد يدعمان سيدات األعمال في األردن" التمويل الدولية" 8

 6ب  مؤتمر حول تمويل المشروعات الصغيرة 0

 6ب  القطاع الصناعي يتطلع لالستفادة من الدعم األوروبي: الحمصي 6
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1 Regional instability takes toll on free zone business  1 

2 Tourism revenues rise by 7 per cent end of October  2 

10 Financing small-and medium-sized projects will be highlighted Monday  3 
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