
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/5112/ 11الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (11661)  صحيفة الرأي

 5 خطة تصحيحية لتدريب الباحثين عن عمل: حماد 1

 15 قانوناً مؤقتاً  65تطلب لقاء النسور وعلى جدول أعمالها " االقتصادية النيابية" 5

 15 شروط اضافية الستيراد البطاطا 6

 51 دوالراً  48النفط يهبط ألدنى مستوى له منذ شهور ويصل إلى  4

 51 توضيح وبيان صادر عن نقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات 2

 55 الميثاق االقتصادي العربي تعبير عما تتطلع إليه األمة: أبو حمور 1

 55 الحكومة أصابت في وضع الخطة العشرية وال بد من معالجة البيروقراطية المعيقة لالستثمار: خبراء 7

 41 أفضل بنك تمويل تجاري في الشرق األوسط" العربي" 8

 41 تخاطب مربي الدواجن لوضع سقوف سعرية" الصناعة 9

 41 أبرز تحديات قطاع الدواجن" التسويق والضرائب والمناخ: "متخصصون 11

 

 (17515) صحيفة الدستور

 1  "النقد الدولي"تحسن المؤشرات المالية لبرنامج الحكومة مع  1

 1  االردن مؤهل الستقطاب االستثمارات: النسور  5

 1  الف سائح تركي للقدس عبر االردن كذبة 111زيارة : النائب المسلماني  6

 11 ماليين دينار خسائر قطاع الدواجن منذ اذار الماضي 11 4

 55  الترهل والبيروقراطية االدارية تؤدي لتعطيل عجلة االستثمار 2

 

 (6924)  صحيفة الغد

 1ب  ال ضرائب جديدة والتركيز على االستخدام األكفأ للموارد المالية: طوقان 1

 1ب  أشهر 1مليون دينار في  1.8االيرادات الضريبية ترتفع  5

 5ب  اللجنة التشغيلية للحكومة اإللكترونية تباشر أعمالها لتنفيذ خدمات جديدة 6

 6ب  الدول العربية تعاني نمواً اقتصاديا مكبوحا: األمير الحسن 4

 6ب  اتفاقية بين األردن وفلسطين لتعزيز السياحة الدينية 2

 1ب  مذكرة تفاهم لتوفير التمويل والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة 1
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2 Economic charter highlights potential for inter-Arab partnership 1 

3 ICT Ministry working to turn governorates into ‘smart zones’ 2 

3 Improving business climate may land Jordan in IMF lap again 3 
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