
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 41/1141/ 41األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (40411)  صحيفة الرأي

 4 التأمين الصحي الجديد إلزامي لكافة األردنيين وينهي االزدواجية 1

 11 دوالرا   01تطالب بخفض سعر النفط االفتراضي إلى " مالية النواب" 2

 11 "المركزي"توافقية بين الشركات و " الصرافة"مسودة : ديرانية 3

 11 المسلماني يطالب بإغالق ملف المطاعم 4

 11 تحسن طفيف على مشاركة المرأة االقتصادية خالل السنوات الماضية": االقتصادي واالجتماعي" 5

 11 اإلمارات األولى خليجيا  بالتجارة اإللكترونية 6

 01 السياسات االقتصادية مفتاح التصدي العالمي لتغير المناخ: البنك الدولي 7

 01 ينوه بانتعاش االقتصاد الجزائري" النقد الدولي" 8

 

 (43111) صحيفة الدستور

 11  ال نسمح بإدخال اللحوم والدواجن واالسماك إال إذا كانت صالحيتها لمدة سته أشهر: عبيدات  4

 11 قرار الحكومة بتأهيل خريجي كليات المجتمع في التخصصات الراكدة يثير تساؤالت حول آلية التنفيذ 1

 21  بورصة عمان تترقب متغيرات ايجابية: في مقدمتها تراجع اسعار النفط  1

 22  مسؤول أميركي يدعو االردنيين لالستفادة من مزايا التجارة الحرة بين البلدين 1

 22 مسودة نظام االبنية الجديد لمدينه عمان ال يلبي طموحات المستثمرين 5

 

 (0100) صحيفة العرب اليوم

 14 % 5الـتـضـخـم الحـقـيـقـي فـي الـمـمـلـكـة يتجاوز  1

 14 أشهر 41عي في ارتفاع الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصنا% 4.5 2

 14 14دينارا سـعر غرام الذهب عيار  15 3

 14 دوالرا 04تــواصل االنخـفاض ليــصل إلــى " برنت"أسعار نفط  4

 15 1145مليارات دوالر مساعدات خارجية في  1الحكومة تتوقع الحصول على  5

 15 توقعات بانخفاض اسعار الفائدة بسبب تراجع اسعار النفط 6

 

 (1311)  صحيفة الغد

 0أ  مشروع قانون يغلظ العقوبات بحق المخالفين والمتالعبين بالغذاء والدواء: عبيدات 4

 9أ  إعداد الموازنة بحاجة إلى إعادة نظرآلية : راصد 1

 4ب  مليون دينار 511ليتجاوز % 10" المركزي"ارتفاع قيمة احتياطي الذهب لدى  1

 4ب  "511اويسس "نسبة فشل الشركات الريادية ضمن استثمارات % 11 1

 1ب  اطية تكبل مسيرة الحكومة االلكترونيةتغير االولويات ومحدودية الموازنة والبيروقر: خبراء 5

 

The Jordan Times (11901)                                                                                                                        Page  

1 Steep drop in oil prices calls for revising 2015 draft budget  1 

1 Banks lend JD363m to car buyers in 2-13 2 

3 JD500m needed to meet water demand over next two years   
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