
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/1124/ 4الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (29161)  صحيفة الرأي

 21                                                     القطامين يبحث المعيقات والتحديات التي تواجه وكالء السياحة 1

 26 توافقية حول نظام األبنية الجديد العواملة يطالب بصيغة 2

 26 "الحاويات"فعاليات اقتصادية تنتقد اإلجراءات غير القانونية لعمال  3

 11 مليون دينار صادراتنا الغذائية والزراعية لنهاية أيلول 46194 4

 12 اضطرابات اإلقليم وأسعار الطاقة أهم تحديات الموازنة: الوزني 5

 12 العناني يدعو إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية 6

 19 االقتصاد الوطني الخاسر األول في خالفات الميناء: الطراونة 7

 

 (24111) صحيفة الدستور

 6 مجلس الوزراء يقر أسسا جديدة لإلعفاءات من الغرامات ونظام الذمة المالية 2

 7 عالمياً في مكافحة الفساد 55األردن الثالث عربياً و : بينو 1

 17 تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص يتطلب نماذج عملية 1

 11 حاوية مواد غذائية أساسية عالقة في ميناء الحاويات 511: "حمادة" 4

 11 المؤتمر الوطني األول لالستثمار يوصي بمراقبة فاعلة للمشاريع وتطوير البنية التحتية 5

 

 (9101) صحيفة العرب اليوم

 2 على البنوك% 15على األفراد و% 24يقر ضريبة دخل " النواب" 1

 14 شهرا 22مليون دينار األسهم المباعة من غير األردنيين ببورصة عّمان في  144 2

 14 توضح الية تسعير المشتقات النفطية" الطاقة" 3

 14 اطالق مشروع دراسة الخارطة االستثمارية لمحافظات الجنوب 4

 14 % 1البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو االقتصادي العام الحالي الى  5

 15 من المحروقات بعد تخفيض اسعارهاألف طن استهالك االردنيين  11 6

 15 ألفًا في طوابير البطالة 201ملـــيون عـــدد العامــــلين في المملكة و 29191 7

 

 (1421)  صحيفة الغد

 4أ  فشل مفاوضات إعادة تشغيل ميناء الحاويات وتجار يحذرون من خسائر بالماليين 2

 2ب  %12تنخفض " مراقبة الشركات"رؤوس االموال السورية المسجلة لدى  1

 1ب  إصالحية والحديدي يراها تقليدية 1125يؤكد أن موازنة الكساسبة  1

 1ب  اتفاقية باالحرف االولى بين روسيا والحكومة لدعم المحطة النووية 4

 1ب  طوقان يبحث مجاالت التعاون في التطبيقات النووية السلمية مع العراق 5

 0ب  "المركزي"انخفاض أسعار الخضار في  9
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1 Jordan’s ranking improves in corruption index  1 
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1 Gas well explosion spreads H2S in Aqaba 2 

3 Local fuel prices reflect int’l prices-Hamed  3 

3 ACT strike delays food cargo clearance-merchant 4 

3 Lower House resumes deliberations on draft income tax law  5 

10 Symposium paints  gloomy picture of Jordan’s SMEs  6 
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