
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/5102/ 01الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (08062)  صحيفة الرأي

 52 الباب مفتوح لبناء شراكة اقتصادية جديدة... األردن وتونس 0

 53 من الذهب في نهاية كانون الثاني" المركزي"مليون دينار موجودات  88763 5

 53 مليون دينار لنهاية شباط 5018شركة برأس مال بلغ  0131تسجيل  3

 53 ممارسات فردية في جمرك طريبيل تعيق دخول البضائع األردنية للسوق العراقي: رمان 2

 53 استكمال إجراءات اتفاقية النقل البحري مع الكويت 2

 53 لجنة فنية النضمام األردن التفاقية نقل البضائع الخطرة 8

 53 دولة عربية من الناتج المحلي اإلجمالي 00تكلفة البطالة في % 5635 7

 52 اجتماع لرؤساء نقابات أصحاب العمل 6

 22 الطاقة الكهرو شمسية البديل لتوفير فاتورة الكهرباء 1

 

 (07005) صحيفة الدستور

 06 تعزيز التعاون االقتصادي مع االردن سيكون أولوية لدى الحكومة التونسية الجديدة 0

 7  الطلب من المنشآت السياحية االستفادة من فترة تصويب العمالة الوافدة 5

 07 5102تطور في معظم انماط النقل في المملكة للربع الرابع  3

 07  دوالرا 21برنت بنزل صوب  2

 

 (8028) صحيفة العرب اليوم

 02 5108مليار دينار ديون المستحقة السداد قبل شباط  263 0

 02 شركـات أسـترالية تـــبحث التعاون التجاري مع رجال أعمال أردنيين 5

 02 المملكة بين محافظات" الباص السريع"تعميم فكرة  3

 02  الغرامات تتناقص بعد آذارنسبة اإلعفاء من : الضريبة 2

 02 ازدياد اإلقبال على الشقق الصغيرة في سوق العقار المحلي 2

 

 (3612)  صحيفة الغد

 2ب  خبراء يؤكدون ضرورة زيادة التبادل التجاري بين االردن وتونس 0

 00أ  رفض شحنة القمح البولندية سيدفع المستورد للتحكيم الدولي": الصناعة والتجارة" 5

 56أ  جمانة غنيمات/ التطرفعلى " حرب القطاع الخاص" 3

 0ب  مليون دوالر حجم االستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة 121 2

 0ب  برامج االصالح االقتصادي فشلت في احتواء الفقر: اقتصاديون 2

 0ب  الشهر المقبل 01اطالق النافذة االستثمارية رسميا في  8

 5ب  5102قطاع تقنية المعلومات يناقش قانون ضريبة الدخل الجديد لسنة  7

 3ب  سلعة 02ارتفاع أسعار " حماية المستهلك" 6

 

The Jordan Times (11970)                                                                                                                        Page  

4 Korea donates $1.55 million to UNICIF in Jordan  1 

9 Raising industry  by Yusuf Mansur 2 

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/702483.html
http://www.alrai.com/article/702468.html
http://www.alrai.com/article/702473.html
http://www.alrai.com/article/702472.html
http://www.alrai.com/article/702474.html
http://www.alrai.com/article/702474.html
http://www.alrai.com/article/702475.html
http://www.alrai.com/article/702475.html
http://www.alrai.com/article/702476.html
http://www.alrai.com/article/702485.html
http://www.alrai.com/article/702485.html
http://www.alrai.com/article/702490.html
http://www.alrai.com/article/702490.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/3/42/18bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/42/18bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/42/7local.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/42/7local.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/42/17part2.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/42/17part2.pdf
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/?p=423445
http://alarabalyawm.net/?p=423441
http://alarabalyawm.net/?p=423441
http://alarabalyawm.net/?p=423443
http://alarabalyawm.net/?p=423358
http://alarabalyawm.net/?p=423459
http://alarabalyawm.net/?p=423459
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.ammanchamber.org.jo/

