
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/2102/ 2الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (00211)  صحيفة الرأي

 44 تنظم ورشة توعوية حول النظام اإللكتروني لتقييم التفتيش على األعمال" تجارة عمان" 0

 0 توفر مخزون استراتيجي آمن من القمح والشعير 2

 23 في كانون الثاني% 01ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة ": المركزي" 3

 23 2103خالل عام % 0.0تحسن صادرات األردن ": النقد العربي" 4

 24 الجاري" 20"مؤتمر دولي في عمان  2

 22 مشروع استثماري ماليزي أردني مشترك في مجال الزيوت بالعقبة 0

 44  عاما   12االحتياطيات العالمية من الطاقة التقليدية تكفي العالم : خبراء 7

 

 (07034) صحيفة الدستور

 07 2102دوالرا للبرميل متوسط سعر النفط في  23: البنك الدولي  0

 07 مشاركة اردنية فاعلة بمعرض العقارات الدولي بدبي 2

 07  في السوق المحلية% 4في االسواق الدولية ويرتفع % 02النفط ينخفض  3

 07  الف راكب يوميا 03التردد السريع لربط عمان بالزرقاء ينقل باص  4

 

 (0003) صحيفة العرب اليوم

 04 مليار دوالر قروضا جديدة يتسلمها االردن العام الحالي 2.0 0

 04 2104االخير من  للربع" االسعار الثابتة"بـ %  3.3نمــو المـنتج المحــلــي  2

 04 2102مليون دينار رؤوس األموال المسجلة خالل الربع األول من  20 3

 02 2104مـليــون دينــار ايــرادات الحكومة من تصاريح الوافدين خالل  11.2 4

 

 (3127)  صحيفة الغد

 0أ  أردنيو الخارج أحد أعمدة االقتصاد الوطني: النسور 0

 7أ  وطرح عطاء الستثمار النفايات.. من مساحة عمان الخضراء% 02: "االمانة" 2

 7أ  االعالم واالقتصاد ركيزتان أساسيتان بمجابهة تحديات المنطقة: مؤتمرون 3

 1أ  مليار دوالر سنويا 33قطاع الطاقة العربي يحتاج : متخصص 4

 21أ  جمانة غنيمات/ االقتصاد مخنوق 2

 0ب  دينار للطن 02.3تثبيت أسعار الطحين المدعوم عند  0

 0ب  مليون يورو شهريا 2االمم المتحدة تدعم االردن بـ : تقرير 7

 3ب  االقتصاد االسالمي الرقمي سيتضاعف مرتين خالل أربع سنوات" ديلويت" 1

 1ب  لعام الماضيا% 21انتاج زيت الزيتون يرتفع  9
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1 GDP grows by 3.1% in 2014-Dos 1 
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2 Olive oil production up by 20% in 2014, Irbid highest producer-Study 2 

3 Kingdom has enough wheat for 11 months 3 

3 Deputy says increase in gas prices justified 4 

4 Tougan to negotiate for IMF extended fund facility 5 

10 Jordan customs promotes Golden List Programme to trading sector in Aqaba 6 

 


