
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/21/1122  الثالثاء
 الصفحة                                                                                                                                  (25421)  صحيفة الرأي

 01 خطوات األردن عمالقة في التقدم ويعتبر مثاالً للتطور رغم قلة اإلمكانات: رئيس وزراء تونس 2

 2 أشهر 7ت عن مليون دينار ضرائب المحروقا 284: وزير المالية 2

 12 الحكومة تتحمل فرق تخفيض النصف دينار على اسطوانة الغاز ولن ترفع المشتقات 1

 01 غياب جهة تشرف على صناديق االستثمار يعيق تحقيق غايتها 0

 01 الصكوك اإلسالمية مصدر لتمويل مشاريع الحكومة 4

 01 منظومة النزاهة والشفافية نهج مستدام للحكومات ال موسمي 2

 

 (27078) صحيفة الدستور

 12 يؤكد اهمية تعزيز التعاون االقتصادي وتفعيل االتفاقيات الثنائية" االعمال االردني التونسي"  2

 11  "تجارة عمان" و" العمل" توقع مذكرة تعاون مع " فنادق انتركونتيننتال"  1

 2  مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذيه وبرتوكوالت تعاون 2االردن وتونس يوقعان  0

 12  عاما 52ضعفا خالل  11تضاعف سكان االردن  4

 12  مشاركة المرأة في سوق العمل االردني من أدنى المعدالت العالمية: دراسة  2

 11  االعفاءات للشقق السكنيةمطالبات بتمديد العمل بنظام  5

 11  شهرا 22مليار دينار حجم التداول العقاري خالل  5775 7

 

 (4171)  صحيفة الغد

 7أ  توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفتي تجارة عمان وتونس العاصمة 2

 21أ  يدعو مجلس األمة للتنبه للخطر المحدق بموازنة الدولة" حشد" 1

    24 أ مزارعون يأملون بتعويضهم جراء تضرر مزروعاتهم من الصقيع 0

 2ب  تثمن تالاجع الحكومة عن زيادة سعر الغاز المنزلي" المستهلك" 4

 2ب  ارتفاع احمال النظام الكهربائي منذ بداية موجة الصقيع% 2174 2

 2ب  معابرة ال رفع ألسعار المحروقات في الشهر الحالي 5

 0ب  %1702بورصة عمان ترتفع  7

 0ب  الوزني يدعو الستقاللية هيئات اإلشراف والرقابة على التأمين 8
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1 Jordan renews support for Tunisia’s stability 1 

1 Key MP slams gov’t borrowing plan for 2016 2 

1 Industrialists table suggestions to JIEC chief 3 
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