
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5145/ 41الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (44511)  صحيفة الرأي

 4 ال مبررات لرفع أسعار الخبز: أصحاب مخابز 4

 8 يوافق على اتفاقية تمويل الباص السريع" األمانة"مجلس  5

 53 عجز حكومي أمام منافسة العمالة الوافدة لألردنية 3

 58 والفقراء أكبر المتضررين.. رفع الدعم الخبز سيرتب آثار سلبية : اقتصاديون 1

 58 الحكومة أخفقت في جذب االستثمارات واستغالل الظروف المحيطة: خبراء 5

 51 ورقة بحثية تؤكد استياء القطاع الخاص من تباطؤ الجهود اإلصالحية 4

 55 شاهين رئيساً التحاد منتجي األدوية 7

 

 (47474) صحيفة الدستور

 4  من االسر االردنية تحت خط الفقر% 4105 4

 5  الشهر الحالي عطلة رسمية بمناسبة عيد االستقالل 55 5

 54  الثالث في المنطقة بحجم االستفادة من االمكانات البشريةاالردن  3

 55  شركة عالمية ومحلية تؤكد مشاركتها في اعمال القمة االردنية الدولية للطاقة 53 1

 51  تطلع على عمليات المناولة في العقبة" تجارة االردن"  5

 51  مطالبة بإعفاء بيض المائدة من ضريبة المبيعات 4

 

 (4413) صحيفة العرب اليوم

 41 يةمليارا التسهيالت االئتمان 51مليار دينار الودائع البنكية و 3404 4

 41 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4408 5

 41 دوالرات لألونــــصة 4514الذهــب يرتفــع ويــسجل  3

 45 أسعار النفط تواصل الصعود بعد هبوط المخزونات في الواليات المتحدة 1

 45 االبنية الصادرة في المملكة خالل الربع االولتراجع في عدد رخص %  57 5

 

 (3848)  صحيفة الغد

 4أ  الشامليؤكد استياء القطاع الخاص من تباطؤ االصالح " بصر للدراسات" 4

 4ب  أشهر 3في % 71احتياطي الذهب يرتفع  5

 4ب  تطلب اقتطاع الغاز لألردن من حصة االحتالل االسرائيلي" نوبل انيرجي" 3

 4ب  مليون دينار الوفر المالي للموازنة العامة 7808 1

 3ب  برنامج االصالح االقتصادي لم يحقق أهدافه: خبراء 5

 3ب  وفد اقتصادي يزور تايلند بداية السبوع المقبل 4

 3ب  يمول مشروع بناء نظام معلومات الطاقة" االتحاد االوروبي" 7

 3ب  تبحث تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي مع كندا" التخطيط" 8
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1 Number of households rise by 82.4% in 20 years 1 

1 Experts warn against lifting bread subsidy  2 

3 Housing developers to protest against Amman municipality’s ‘investment-unfriendly’ 

practices 

3 

10 Data show lower construction licences issued during fi9rst quarter of 2015 4 
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