
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/2/2112االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (12511)  صحيفة الرأي

 8 "الضمان"عامالت القطاع الخاص لهن إجازة امومة مدفوعة من  1

 28 فهد الفانك/ اعفاءات ضريبة الدخل هدر للمال العام  2

 28  عصام قضماني / السياسة الزراعية 3

 22  مباحثات مع مصر الستثناء الصادرات االردنية من قرار القواعد الفنية: وزيرة الصناعة 4

 22  مليار دينار موجودات البنوك في تشرين الثاني الماضي 41 5

 22  إحالة المرحلة الثانية من ميناء العقبة الجديد 2

 31 "سكة حديد العقبة"على تطوير " النقل"حتاحت يؤكد حرص  1

 31  النمو االقتصادي ومردودها النهائي على المملكة في السنوات المقبلةالمنحة الخليجية تعزز : خبراء 8

 31 تشاور مؤسسات المجتمع المدني لتحديد نسب االرباح" الضريبة" 2

 31 الشهر الجاري.. إطالق أول حاضنة أعمال عامة: الذنيبات 11

 52  تتوسع استثماريا في القويرة" العقبة الخاصة" 11

 52 %4885انخفاض مستوردات المملكة من الوقود ومواد التشحيم  12

 52  يدعو لتطوير أسواق السندات المحلية" النقد العربي" 13

 

 (11433) صحيفة الدستور

 1  قرشا 81قرشا للتنكة والسوالر والكاز  21و51تخفيض البنزين بنوعيه  1

 1  غرامه اضافية على مكاتب السياحة غير المرخصة 2

 21 2115عام % 4282انخفاض مستوردات المملكة من النفط الخام بنسبة  3

 21 %183المملكة بنسبة ارتفاع اسعار تجارة الجملة في  4

 22  وزير التخطيط يؤكد ان الحكومة لن تتمكن من ادامة تقديم الدعم لالجئين السوريين دون دعم دولي 5

 23  االسواق االفريقية توفر فرصا واعدة أمام منتجاتنا الوطنية: ابو وشاح  2

 23 "انتاج" نضال البيطار رئيسا تنفيذيا لـ  1

 

 (4125)  صحيفة الغد

 3ب  غرفة تجارة عمان/ اعالن دورات تدريبية 1

 2أ   مليون دوالر منحة كندية لألردن 32 2

 2أ   انخفاض حاد في أسعار الخضراوات: أبو حماد 3

 2ب  باحات خاوية ومالعب لألطفال: شارع الوكاالت بالصويفية 4

 2ب   سلعة 52تخفض أسعار " المدنية" 5

 3ب  %14-8انخفاض انفاق القطاعين العام والخاص على االدوية بين : البنك الدولي 2

 3ب   شركة عالمية تتقدم لعطاءات مشروع كهرباء الممر االخضر 33 1

 

The Jordan Times (12244)                                                                                                                        Page  

1 ‘over 10.000 public sector workers on unpaid leave’ 1 

1 Northern towns’ residents bearing brunt of refugee crisis  2 

2 ‘refinery expansion project attracts China, IFC – backed company’ 3 
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2 Fuel prices lowered by around 4-11% 4 

3 Public transport fares to drop by 10% 5 

3 39m Canadian dollars to fund two economic growth projects in Jordan  6 

3 German – funded award to recognize gender equality initiatives  7 

3 Aqaba authority to set up investment zones in qweira 8 

8 How to borrow JD2 billion a year by Fahed Fanek 9 

 


