
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/5142/ 41األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (43464)  صحيفة الرأي

 5 مليون متر مكعب دخلت السدود من المنخفض األخير 41: الناصر 1

 5 أعادت ثقة العمانيين بأمانة عمان" الثلجة: "بلتاجي 2

 3 خبير اقتصادي يقترح منح اإلناث رخص مهن في منازلهن 3

 3 مذكرة تفاهم أردنية سعودية في مجال العمل والعمال 4

 1 يحال لمجلس األمة خالل أيام" القانون المعدل للتنفيذ: "وزير العدل 5

 52 احتياطيات المملكة من العمالت األجنبية في تشرين األول قرب أعلى مستوى في تاريخها 6

 52 العام الماضيمليون دينار  493ألف شركة برؤوس أموال  2.2تسجيل  7

 51 كفاءة أجهزة الدولة بالتعامل مع العاصفة الثلجية ساهمت بتخفيف اآلثار االقتصادية: خبراء 8

 25 السياحة رافد أساسي لالقتصاد وما زالت بحاجة للتطوير: المسلماني 9

 25 الطاقة والمعادن وشركات الكهرباء يبحثون فرص تحسين التعامل مع الحاالت الطارئة 11

 25 العساف يوعز للمراكز الجمركية بتمديد ساعات العمل إلنجاز المعامالت 11

 25 العام الماضي% 6تراجع صادرات مدينتي الملك عبد هللا الثاني والموقر  12

 

 (42121) صحيفة الدستور

 17  تدعو شركات الباطون الجاهز لخفض أسعارها" تجارة االردن"  4

 17 مخالفه بحق تجار وموزعي غاز خالل المنخفض الجوي 415" : التجارة والتموين"  5

 17  النظام الكهربائي يسجل أعلى حمل في تاريخ المملكة 6

 18 دوالرا للبرميل 13حول " برنت"  1

 

 (3411) صحيفة العرب اليوم

 14 تحليل اقتصادي/  مليون دينار سنويا 421" الملكية األردنية"انخفاض النفط يوفر على  1

 14 5141 ارتفاع معدل التضخم السنوي لعام %  5.1 2

 14 العام الماضي من االيرادات العامة%  35الضرائب تشكل  3

 14 تدعو لالستفادة من قرار إعفاء الغرامات" الضريبة" 4

 15 وتصريحات الدول المنتجة تشتعل… اسعار النفط تهوي 5

 

 (6221)  صحيفة الغد

 6 نقابات تعتبر التعديالت المقترحة على نظام األبنية تراجعا عن البديل 4

 41 لماضيالعام ا% 5.1التضخم يرتفع " االحصاءات" 5

 41 5141مليار دينار سندات خزينة للحكومة في  2.6 6

 41 %2اسعار المنتجين الزراعيين ترتفع  1

 

The Jordan Times (11923)                                                                                                                        Page  

3 Inflation stands at 2.8% at year end  1 

3 Jordan exported 380 gigawatt hours of electricity to Egypt in 2014  2 

10 Medical tourism generates over JD1 billion in 2014-PHA  3 

10 Deputies discuss amendments to anti-money laundering bill 4 

 AIIE plans to transform Aqaba into an advanced industrial centre in few years  5 
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