
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/5112/ 52األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (14165)  صحيفة الرأي

 3 5112تباشر بخطة شاملة تركز على التشغيل خالل " العمل" 1

 8 "المواد المعدلة جينيا  "مشروع قانون البيئة يغلظ العقوبات وينظم  5

 53 شهرا   3.3احتياطيات العمالت األجنبية تكفي لتغطية مستوردات المملكة لنحو ": المركزي" 3

 53 حصة تداول اليورو محليا  سترفع " المركزي األوروبي"إجراءات : ديرانية 6

 58 قطاع الخدمات في المملكة يسيطر على ثلثي الناتج المحلي اإلجمالي: تقرير 2

 25 عوامل عدة ترتبط بنجاح العملية االستثمارية في المدن الصناعية: المدادحة 4

 

 (13141) صحيفة الدستور

 1 %3.2قرار تخفيض نسبة رفع اسعار الكهرباء الى ينظر اليوم في " النواب" 1

 1  بسبب زيادة الكهرباء% 51الى % 12االسعار سترتفع : نقيب أصحاب المطاعم 5

 1 دينارا 3186ارتفاع الحد االعلى لألجر الشهري الخاضع للضمان الى  3

 13  مطالب باستثناء القطاع الصناعي من اي رفع آلسعار الكهرباء 6

 

 (4112) صحيفة العرب اليوم

 5 خطوة اولى لالنتقال بالتجربة الى بقية المحافظات" عّمان خضراء"مشروع  1

 16 تحليل اقتصادي/  !النمو االستثنائي لقطاع التعدين يسلط الضوء على تحدياته  5

 16 التهرب الضريبي ينعكس سلبا على الفقراء بصورة مباشرة 3

 16 ارتفاع طفيف على أسعار النفط في تداوالت نهاية األسبوع 6

 12 51دينار سعر غرام الذهب عيار  54.52 2

 12 مليار دينار 1.3ودائع الحكومة لدى البنوك تتخطى  4

 

 (3341)  صحيفة الغد

 2أ  بدء العمل بنظام دائرة اشهار الذمة المالية واضافة ألف مكلف جديد من القطاعين: التلهوني 1

 3أ  شكوى على الخدمات الحكومية خالل الربع األخير للعام الماضي 634 5

 1ب  شهرا 11للقطاع الخاص في مليون دينار تسهيالت ائتمانية  441 3

 6ب  خبراء المؤشرات االقتصادية في تحسن لكنها لم تنعكس على المواطن 6

 

The Jordan Times (11932)                                                                                                                        Page  

10 Murad presses for easier flow of commodities between Jordan, Russia  1 

10 Madadha underlines JIEC's drive to remove obstacles in Muwaqqar estate  2 
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