
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/11/4112بربعا  األ
 الصفحة                                                                                                                                  (13164)  صحيفة الرأي

 2 تدعو إلى استرجاع األموال من المتهربين ضريبيا  " النزاهة النيابية" 1

 22 والمؤسسات الربط مع أنظمة الدفع اإللكترونيةالنسوبر يطلب من الوزابرات  2

 22 تعد خطة متكاملة لمراقبة األسواق استعدادا  للعيد" الصناعة والتجابرة" 3

 22 محمد مثقال عصفوبر/ غرف التجابرة تراوح عند التقليدية في العمل  4

 22 تزيد من جاهزيتها في المراكز الجمركية خالل فترة العيد" الجمابرك" 2

 22 تتبنى برنامجا  لدبراسة األسواق التصديرية الواعدة" صناعة الزبرقا " 2

 

 (13161) صحيفة الدستور

 1  تخفيض اسعابر البنزين والسوالبر والديزل 1

 1  ضابطة عدلية لمتابعه سرقة الكهربا  4

 21  اعتصامات عمال المينا  فاقمت من خسائر القطاع: نقيب تجابر االلبسة  6

 22  وفد اقتصادي يزوبر برومانيا الشهر المقبل 2

 

                                                   (2441)صحيفة العرب اليوم 

 14  مليون دينابر 146تُسدد اسناد قرض قيمته " تطوير العقبة" 1

 14 مليون دوالبر منحة امريكية لألبردن 366 2

 14 4116زين تستعد ألطالق الجيل الرابع لالتصاالت المتنقلة مطلع  3

 12 ألف فرصة عمل العام الماضي 11القطاع الصناعي استحدث : حتاحت 4

 

 (6364)  صحيفة الغد

 11أ  التأخير في تفريغ الحاويات كبد خطوط المالحة خسائر فادحة: العقبة 1

 14أ  مليابر دينابر قيمة إعفا ات ضريبية بمقتضى القانون تستغل بشكل واضح 1.6: القضاه 4

 1ب  سيف يستعرض مع مبعوث االمم المتحدة خطة مواجهة آثابر االزمة السوبرية على المملكة 6

 1ب  تقرير اقتصادي/ االشاعات وتقلبات الطقس تضعفان الحركة التجابرية على االلبسة واالحذية : تجابر 2

 4ب  في دبي" االعلى للطاقة"توقع مذكرة "  االبنية الخضرا" 6

 

The Jordan Times (11840)                                                                                                                        Page  

1 Jordan, US sign 4 grant agreements worth $633m  1 

2 Gov’t lowers fuel prices for October  2 

3 Public departments urged to connect to e-payment system 3 
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