
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/2112/ 2األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (16161)  صحيفة الرأي

 03 "تجارة عمان"منشأة جديدة تتسب لـ  1261 1

 22 اعالن للسادة اعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان وعموم المواطنين الكرام حول دوام الكاتب العدل بمبنى الغرفة 2

 6 أشهر 9مليار دوالر االيرادات السياحية بـ  4.2 0

 22 فهد الفانك/ االقتصاد االردني من سالب الى مستقر  4

 22 دينار للطن الواحد 6.61ترفع اسعار الطحين المدعوم " الصناعة والتجارة" 2

 22 مؤشرات استخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكيةتراجع مستمر في : عواملة 6

 22 تنهي دراسة اعادة تأهيل مناطق صناعية" االمانة" 2

 03 ازمير لالغذيةوفد تجاري يشارك في معرض  2

 03 خبير يدعو الى تغليظ العقوبات بحق المتهربين ضريبيا 9

 22 االردن كعاصمة لالعمال في الشرق االوسطنسعى لتعزيز دور : رئيسة اوبيك 13

 22 ألف مسافر عبر مطار الملكة علياء في أيلول 611أكثر من  11

 

 (16911) صحيفة الدستور

 21 "تجارة عمان" منشأه جديدة تنظم لـ  1261 1

 1 الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس االمة بخطبة العرش اليوم 2

 1 خالل الربع الثالث من العام الحالي% 11.2انخفاض معدل البطالة بالمملكة الى  3

 1  الطاقة في المملكةمشروع التوليد الخاص الرابع يعزز أمن التزود ب 4

 1  "الكهرباء الوطنية" ميناء الغاز وتراجع اسعار النفط سيساعدان بخفض الضغط على  5

 21 تجارية تستدرج زبائنها بتنزيالت وهمية لتحقيق مزيد من المبيعاتمحال  6

 

 (2922) صحيفة العرب اليوم

 14 أشهر 9مليون دينار الضريبة المقتطعة على المحروقات في  251 1

 14  "ممارسة االعمال" تطالب بوقف انزالق مؤشرات " مستثمري االسكان"  2

 12  مليون دوالر مساعدات يتسلمها االردن الشهر الحالي 212 0

 

 (4619)  صحيفة الغد

 4ب  %12ارتفاع عدد المنشآت المنتسبة لغرفة تجارة عمان  1

 9أ  سوق رأس العين الشعبي يباشر العمل لباعة الخضار والفواكه 2

 1ب  ومية عبر الهواتف الذكيةتطبيق لالطالع على مخالفات السير والضرائب وخدمات حك 4

 4ب  واصدار صكوك الول مرة في تاريخ المملكة 2115مليار دينار موازنة التمويل للعام  6.16 2

 4ب  مؤشرات االقتصاد الوطني تدعو للتفاؤل: الحلواني 5

 1ب  سليط يدعو لتحفيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص 6
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10 ACC statistics show sharp rise in membership  1 

1 Cabinet endorses draft 2015 budget with JD688m deficit  2 

1 Drop in fuel prices welcome, but should have been bigger-motorists  3 

1 Jordan regains stable S&P credit rating  4 

3 Unemployment rate drops to 11.4% in third quarter  5 

10 Economic indicators are gradually improving- Halawani 6 
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