
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/9112/ 92الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (11161)  صحيفة الرأي

 61 "االراضي والمساحة" و" تجارة عمان"مذكرة تفاهم بين  1

 1 توقعات بخفض نسب رفع اسعار الكهرباء إلى النصف 9

 6 المباشر بتحديث وتطوير استراتيجية التشغيل: القطامين 6

 2 ألف طن من الخضار توى من ابار مخالفة 611: وزير الزراعة 6

 2  توقف تصدير الخراف لمدة شهرين" الزراعة" 2

 12 "المركزي األمريكي"الذهب يتراجع مع استقرار الدوالر وترقب لبيان  1

 12 سنة 97أحام بالحبس في قضايا بورصات أقصاها  7

 12  تشكوان قرارات الحكومة المفاجئة" زين"و " أورانج" 8

 12 االردن ماٍض نحو المزيد من التطوير والحرية االقتصادية: المدادحة 2

 91 والفواكه العام الماضي واستقرار أسعارها محالياألف طن صادرات الخضار  888 11

 61 توقع مذكرات تفاهم لتحفيز ريادة االعمال في المملكة" الرواد الشباب" 11

 

 (17176) صحيفة الدستور

 18  "تجارة عمان" و " االراضي" توقيع اتفاقية بين  1

 1  الفا سجلوا الجئين 167مليون سوري في االردن منهم  10611 9

 1 إجراءات تنفيذية لبرنامج اإلصالح المالي 6

 1 المجتمع الدولي مطالب بتكثيف دعمة لألردن لالستمرار في خدمة الالجئين السوريين: الملك 6

 17 9116االردن يحتل المرتبة االولى في تقرير للحرية االقتصادية بالعالم العربي  2

 17 %92تراجع الطلب على االلبسة محليا  1

 

 (1112) صحيفة العرب اليوم

 16 مليون دينار رواتب شهريًا 911تصرف "المالية " 1

 16 مليون طن من القمح والشعير 106المملكة تتحوط بـ  9

 12 9116المصدرة من المناطق الحرة في مليار دينار حجم البضائع  109 6

 

 (6712)  صحيفة الغد

 8ب  لتسهيل المعامالت" تجارة عمان"في " االراضي"مكتب لـ  1

 2أ  تشرع بمناقشة قانون جرائم أنظمة المعلومات" القانونية النيابية" 9

 11أ  تجار الخضار والفواكه يغلقون سوق إربد المركزي للمطالبة بحراسة أمنية 6

 1ب  %61يرتفع : المركزي"احتياطي الذهب لدى  6

 1ب  تأخر تحقيق القفل المالي لشركات الجولة االولى من مشاريع الطاقة المتجددة 2

 6ب  %6ني بنسبة الوزني يتفع نمو معدل االقتصاد الوط 1

 6ب  عاما 19مليونا االنفاق على برنامج الحكومة اإللكترونية خالل  92:سليط 7

 

The Jordan Times (11936)                                                                                                                        Page  

2 Local produce exported to 50 new markets in 2014 — ministry  2 

3 ‘8-10% drop expected in fuel prices’ 3 
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