
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 33/4132/ 31الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (37164)  صحيفة الرأي

 47 تعقد ورشة عمل للتعريف ببرنامج الخبراء الهولندي" تجارة عمان" 3

 7 "األردني ال علم للحكومة به وانخفاض أسعار المشتقات لن يستمرمن االقتصاد % 11" 4

 8 مليارا دينار حجم االستثمار بقطاع األبقار 1

 41 اتفاقية لتسهيل االستثمار بالسيارات الكهربائية 2

 42 الملك يفتتح أعمال منتدى الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 5

 47 صناعيون يدعون بانعكاس انخفاض أسعار النفط عالمياً على السوق المحلي 7

 47 مليار دينار في تسعة أشهر 4102صافي الدين العام للمملكة يرتفع إلى  6

 46  "حاويات العقبة"تحسم الجدل حول نظام المناوبات في " المحكمة العمالية" 8

 22 كبيئة استثمارية جاذبة بعرض الفرص على رجال األعمال األتراكنسعى لتسويق األردن : البو 9

 22 اتحاد رجال األعمال العرب يوصي بإنشاء صندوق طوارئ عربي 31

 22 يتهامسون عن خفض محتمل إلنتاج النفط" أوبك"مندوبو  33

 

 (37999) صحيفة الدستور

 36 متخصصة لنقل طالب المدارس الحكوميةشركات ": الدستور" مدير عام الهيئة لـ  3

 36 مليون متر مربع مساحات البناء المرخصة في المملكة نهاية أيلول 3301 4

 39 تبحث مع السفيرة االمريكية تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين" تجارة االردن"  1

 39 4131سلعه غذائية تواصل ارتفاعها منذ  34اسعار  2

 

 (7176) صحيفة العرب اليوم

 32 قبل المنح 4135مليار دينار عجز موازنة  3084 3

 32 نادر عازر مديرا تنفيذيا لبورصة عمان 4

 32 االستثمارات العراقية األكبر في المناطق الحرة 1

 35 ميغا واط 3111اإلمارات تبحث إنشاء مشروع للطاقة المتجددة باستطاعة  5

 

 (1794)  صحيفة الغد

 1أ  اليوم" العبدلي"فتح سوق راس العين الشعبي ألصحاب البسطات  3

 3ب  أشهر 31معدل التضخم في % 1 4

 3ب  4135توقع الموافقة على خطة االستجابة االردنية لالزمة السورية  1

 

The Jordan Times (11874)                                                                                                                        Page  

1 Global ICT leaders urge focus on education to advance sector  1 

3 Audit Bureau saved state JD63.9m in 2013-report  2 

4 Cabinet approves renewable energy memo with Cyprus  3 

4 Jordan, Slovakia sign aviation deal 4 

10 US envoy attends launch of MENA ICT Forum, meets with JCC board members  5 

10 Statistics put inflation rate at 3% by end of October 2014  6 
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