
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
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 الصفحة                                                                                                                                  (10111)  صحيفة الرأي

 11 مراد يدعو لتوفير بيئة مناسبة لألعمال بالعاصمة 1

 1 لجنة لدراسة التأمين الصحي الشامل لألردنيين 2

 11 عصام قضماني! / خارطة االقتصاد العربي 3

 11 النزاعات المالية بشأن استثماراتنا في األردن ما زالت منظورة أمام القضاء": الخليجية لالستثمارات" 4

 11 توجه حكومي إلعفاء المكلفين من الغرامات الضريبية والجمركية والفوائد القانونية 5

 11 المقبل مع هبوط أسعار النفطالنمو في األردن يتسارع العام ": المركزي" 6

 11 ألف علبة تونا منتهية الصالحية 11تضبط " المواصفات والمقاييس" 7

 11 مليون دينار خسائر قطاع الشاحنات من إضراب ميناء الحاويات 12: الداوود 8

 11 القواسمي يطالب باإلسراع في التخليص على الحاويات المتراكمة بميناء العقبة 9

 12 بنهاية تشرين األول% 11انخفاض الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين  11

 21 الزراعية ببرنامج الدعمشمول الشركات " المركزي"الزعبي يثمن قرار  11

 21 نمو إجمالي الناتج المحلي ال يعني زيادة الثروات في العالم: األمم المتحدة 12

 

 (11111) صحيفة الدستور

 1 مليون دينار اشتراكات ضائعة نتيجة التهرب الضريبي 111" : الضمان"  1

 7  العراق يخفض الرسوم الجمركية على شاحنات الخضار االردنية 1

 17  طلب متزايد على الدينار في السوق المحلي 2

 17 1112لنهاية تشرين الثاني معدل التضخم في المملكة % 1911 2

 18  القطاع التجاري يدعم قرارات واجراءات سلطة العقبة االقتصادية: الكباريتي  2

 

 (0101) صحيفة العرب اليوم

 14 طن ذهب مشغول خالل شهرين 1تدمغ " المواصفات" 1

 14 دوالر 00برنت مستقر فوق  2

 14 مليار دوالر االحتياطات من العمالت األجنبية بنهاية تشرين االول 1291 3

 15 الحكــومــة األميركــيــة ترفــع المساعدات السنويــة للمملكة إلى مليار دوالر سـنويا:ويــلز  4

 

 (2111)  صحيفة الغد

 2ب  بدء انشاء تقاطعات الصناعة وألبا وجاوا ومرج الحمام قريبا: بلتاجي 1

 2أ  حريصون على تمتين عالقات الشراكة والتعاون مع الناتو: الملك 1

 0أ  سنوات 2ماليين خسائر العقبة نتيجة االضرابات في  111: خبراء 2

 1ب  خطير ومؤشر البطالة غير صحيح" جيل االنتظار" "الرزاز" 2

 1ب  "الموازنة"تعلق دراسة لـ " المالية النيابية: "القرنة 2

 1ب  عن الترويج لألردن" تنشيط السياحة"االضطرابات االقليمية والموازنة الضعيفة تتسببان بعجز : عربيات 0
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2 Gov’t expected to exempt taxpayers from fines on overdue taxes  1 

10 US firms seek investments in Jordan  2 
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