
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/5112/ 11األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (11161)  صحيفة الرأي

 52 مراد يطلع وفداً تجارياً استرالياً على فرص االستثمار في األردن 1

 11 "النقد الدولي"تناقش اإلصالح االقتصادي مع " مالية النواب" 5

 55 فهد الفانك/ الخروج من عنق الزجاجة  3

 53 لعدم كفاية الرصيد العام الماضي% 12ارتفاع قيمة الشيكات المعادة  2

 53 ارتفاع الكميات الموردة للسوق المركزي تدفع بتراجع أسعار الخضراوات: العدوان 2

 53 التعاون المشترك في مجال النقل البرياألردن وتركيا يبحثان تعزيز  1

 53 المنحة الخليجية تسهم بتعزيز النمو االقتصادي: خبراء 7

 

 (17113) صحيفة الدستور

 55  االردن مالذ آمن لرؤوس االموال والمستثمرين: مراد  1

 9  قبل السيارات المعروضة للبيعحملة إلزاله االعتداءات على االرصفة وجوانب الطرق من  5

 51  تبدأ بتطبيق التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة" الضمان"  3

 51  فوز رجل اعمال اردني في البحرين برئاسة جمعية المستثمرين االجانب 2

 51 االردنية العام الماضي مليون دينار صادرات االدوية 271 2

 52 اللجوء السوري زاد من معدالت الفقر والبطالة في صفوف االردنيين 1

 

 (1127) صحيفة العرب اليوم

 12 األسعار العالمية للنفط مرشحة لمزيد من االنخفاض: خبراء طاقة 1

 12 5112تدعــو المكلفـــين لتزويــدها بالمعلومات المتعلقة بنشاطهم خالل عام " الضريبــة" 5

 12 انخفاض أعداد المركبات الداخلة للمناطق الحرة%  51 3

 12 بورصة عمان تغلق على ارتفاع طفيف 2

 12 مليون دينار العام الماضي 325تـراجــع الودائــع بالعـــمالت األجنبية  2

 

 (3612)  صحيفة الغد

 1ب  مليون دينار 111ضرائب ورسوم لزيادة االيرادات بمقدار : مصادر 1

 1ب  يؤخر وصول الشاحنات الى مصر" الحجز المسبق"نظام : سائقون 5

 1ب  ميات الغازموزعون يخترقون الختم االنكماشي الجديد ويتالعبون بك 3

 1ب  5112ترجيح ارتفاع االسعار ال يمنع تضارب التوقعات حول مستقبل النفط في  2

 5ب  مليون دينار تسهيالت ممنوحة لقطاع االنشاءات 211 2

 3ب  وفد اردني يشارك في الملتقى الصحي العربي االلماني الثامن 1

 2ب  الزام الشركات تعيين محام يكبدها تكاليف عالية" منتدى االستراتيجيات" 7

 

The Jordan Times (11971)                                                                                                                        Page  

10 Murad urges Australians to benefit from Jordan’s investments environment   1 

13 Taxpayers owe gov’t JD800m at least-sources 2 
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