
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5151/ 51الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (53565)  صحيفة الرأي

 52 ألف شهادة منشأ 16تصدر أكثر من " تجارة عمان" 1

 5 "األمانة"عام التغيير في  5151: بلتاجي 2

 6 ضرورة البناء على اإلنجازات الطبية بما يعزز سمعة األردن في العالجية: الملك 3

 1 "المعدل لقانون العمل"قراءة أولية لـ  4

 1 "االستمالك"في " النواب"يخالف " األعيان" 5

 58 مليار دينار الرصيد القائم للدين العام الخارجي في تشرين األول الماضي 8822 6

 58  ماليين دينار خسائر قطاع الدواجن أثناء العاصفة الثلجية 1: جمجوم 7

 58 للركاب" بابين"الظروف الجوية وتتضمن ال إدخال لحافالت جديدة إال بمواصفات تلبي : شبيب 8

 52 الملكة نور الحسين تفتتح مشروع حاضنة تطوير األعمال االقتصادية في عجلون 9

 52 تحسين إدارة الحركة الجوية يحقق فوائد بيئية واقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: تقرير 11

 52 تراجع ملموس في الضغوط التضخمية واألرصدة المالية للبلدان النامية: البنك الدولي 11

 15 شبيب تدعو لرفع مستوى السالمة على الطرق من منظور متكامل 12

 15 لنهاية تشرين الثاني% 581كميات اإلنتاج الصناعي ترتفع  13

 

 (58112) صحيفة الدستور

 17  الف شهادة 16تجارة عمان تصدر أكثر من  5

 1  اعباء اللجوء السوري  مليار دوالر دعما لألردن لمواجهه 582طلبت " : غوتيرس" 5

 1 اضرار سببتها مركبات خالل العاصفة الثلجية مشموله بالتغطية التأمينية" : الصناعة"  6

 1  تتابع باهتمام قضية وفاه ابو خديجة أثناء العاصفة الثلجية" الضمان"  1

 17  وس الخطر على الصناعة الوطنيةاغالق مصنع للحديد يدق ناق: عقب رفع اسعار الكهرباء  1

 17  تضع سته محاور للبرنامج التنفيذي لإلصالح المالي" المالية" 3

 18  ملتزمون بتطبيق بنود القانون في االفراج عن البضائع: مدير عام الجمارك  8

 

 (3512) صحيفة العرب اليوم

 14 دوالرا للبرميل 11اســعـار الـنـفــط دون الـــ  1

 14 تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية يبدأ نيسان المقبل 2

 14 أشهر 51خالل  مليون دينار 115أقساط التأمين ترتفع إلى  3

 15 دوالرات ينخفض فيها النفط 1مليون دوالر سنوياً مقابل كل  51االيرادات الضريبية تتراجع  4

 15 توقع اتفاقيات إلنشاء مصنع أسمدة في الهند" الفوسفات" 5

 

 (6815)  صحيفة الغد

 55 ألف شهادة منشأ 16تصدر " تجارة عمان" 5
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 2  العاصفة الثلجية تكدس الحاويات بالميناء بعد شلها حركة قطاع الشحن 5

 55 الكهرباء جريمة بحق القطاعات االقتصاديةرفع أسعار : فاعليات صناعية وتجارية ونيابية 6

 55 %581انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين  1

 55 اللجنة النيابية المشتركة تخرج بتوصياتها حول رفع الكهرباء اليوم: القرنة 1

 56 حمدان مهلة ترخيص المكاتب السياحية تنتهي في آذار 3
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1 Jordan, UNHCR need over $3b to cover Syrian refugee needs in 2015 1 
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