
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/5112/ 6الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (16156)  صحيفة الرأي

 1 يصوت على توصياته حول الكهرباء اليوم" النواب" 1

 6 المواطنون يتوجهون للعمل في القطاع الخاص: القطامين 2

 7 هيكلة مكتب السياحة العالجية في المطارات": الصحة" 3

 11 مليون دينار االستثمارات السورية المسجلة لدى مراقبة الشركات العام الماضي 5666 4

 11 مشروع نظام إلعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها 5

 51 لواقع االقتصاد الوطني وأفاق تطورهيمثل رؤية شاملة " األعيان"حديث الملك مع  6

 51 خبراء يؤكدون أهمية البيئة الجاذبة لالستثمار ومخرجات التعليم في تعزيز التنمية االقتصادية 7

 51 الفقر والبطالة أهم معيقات التنمية االقتصادية 8

 51 الرؤية الملكية واضحة لمواجهة التحديات االقتصادية وتوزيع االستثمارات على كافة المحافظات 9

 

 (17121) صحيفة الدستور

 1  تطالب بوقف رسوم مواد توفير الطاقة" تجارة االردن"  1

 1 والحكومة حول تعرفة الكهرباء الجديدة" النواب" جهود لتجنب أزمة بين  5

 1  طوابق سكنية قريبا 6تنظر نظاما جديدا يسمح بـ " االمانة" 1

 1  21دوالرا واالميركي دون الـ  21برنت حول الـ  4

 17  على العامل% 1652على صاحب العمل و% 162زيادة االشتراكات بنسبة ": الضمان" 2

 

 (6712) صحيفة العرب اليوم

 14 ال يتحقق اال برفع اسعار الكهرباء" الوطنية"اطفاء خسائر : خبراء 1

 14 4102مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة خالل  7.7 2

 15 اصدار االردن للسندات الدولية قبل منتصف العام الخيار االمثل 3

 15 خطة تسويقية لتطوير السياحة في العقبة 4

 

 (1746)  صحيفة الغد

 6أ  "معدل المواصفات والمقاييس"تقر " اقتصاد النواب" 1

 1ب  مليار دوالر قيمة احتياطي الغاز الصخري في االردن 461: جولوجيخبير  5

 1ب  متر مكعب سنويا 111اللجوء السوري يخفض حصة المواطن من المياه الى ما دون : الناصر 1

 1ب  وسط اقتراب المنخفض الجوي% 171الطلب على المحروقات يرتفع  4
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3 Increase in social security subscription is 0.075% of salary  1 

3 ASEZA  urges hospitality sector’s cooperation to attract tourists  2 

10 Jordan’s real estate trading crowns 2014 as record year  3 

10 Air Arabia to open new international hub in Jordan  4 
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