
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/5182/ 81األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (83862)  صحيفة الرأي

 65 إعالن دورات تدريبية/ غرفة تجارة عمان  1

 3 بحث أولي إلنشاء الجامعة األردنية الصينية للعلوم التقنية 2

 61 عصام قضماني/ أوقفوا هذه االحصاءات  3

 65 بين الزرقاء وعمان والمطار" قطار خفيف"وكالة تركية تدرس تنفيذ : شبيب 4

 65 في الثلث األول من الشهر الحالي" برنت"معدل تراجع % 53 5

 65 بسبب الطقس وضعف القدرة الشرائية% 62تراجع الطلب على األلبسة  6

 66 العام الماضي% 85ارتفاع صادرات الخضار والفواكه  7

 31 قطاع االتصاالت أثبت جاهزيته خالل العاصفة الثلجية: سليط 8

 

 (86135) صحيفة الدستور

 1  معدل النمو االقتصادي المتوقع في المملكة العام الحالي% 6.3: البنك الدولي  8

 2 ي شارفت على االنجازوثيقة التصور المستقبلي لالقتصاد الوطن: النسور 5

 17 مليار دينار حجم البضائع التي تم تصديرها عبر المناطق الحرة االردنية العام الماضي 8.812 6

 17  يطالب بتجميد قرار رفع اثمان الكهرباء وقانون جديد للضريبة" القطاع التجاري"  3

 18 %52رفعت الطلب على االنترنت بنسبة " العاصفة الثلجية"  2

 

 (3881) صحيفة العرب اليوم

 14 آالف دينار 2للقيم التي تزيد على  ضريبة على مكافأة نهاية الخدمة%  6 1

 14 % 1.56بورصة عمان تنهي األسبوع على انخفاض  2

 14 مليار دينار الشيكات المرتجعة في السوق المصرفي العام الماضي 8.6 3

 15   توقع قيام البنك المركزي بتخفيض فائدة الدينار األردني 4

 

 (6623)  صحيفة الغد

 8أ  خالل أيام  "المالكين والمستأجرين"البت بالطعن بعدم دستورية  8

 3أ  ويعفي نظم مصادر الطاقة المتجددة من الجمارك" الخلل"مجلس الوزراء يصوب  5

 6أ  االردن يتحمل أكبر بكثير من حجم المساعدات الدولية: المزروعي 6

 8ب  تخفيض زيادة الكهرباء الى النصف أو االبقاء على استراتيجية المعالجة خيارات محدودة للحسم 3

 8ب  المستحقة على شركات توليد الكهرباء والملكية االردنية" المصفاة" ن مليون دينار ديو 366 2

 8ب  استمرار انخفاض اليورو يقلص كلف االستيراد من اوروبا: اقتصاديون 3

 3ب  مليار دينار 6.63تبلغ " منشأ صناعة عمان"صادرات  6

 

The Jordan Times (11926)                                                                                                                        Page  

2 `Jordan 2025` steering panel to conclude mission soon-PM  1 

2 Agricultural exports rose by 12% in 2014-ministry  2 

4 Gov`t urged to continue working towards public sector reform  3 
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