
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
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 الصفحة                                                                                                                                  (34561)  صحيفة الرأي

 54 بحث تعزيز التعاون االقتصادي مع هنغاريا 3

 1 الحكومة وعدت بإنجازات في مشكلة البطالة فتفاقمت أرقامها 5

 1 الواقع السياحي في البتراء ينبئ بأزمة كبيرة: جمعية المكاتب السياحية 1

 6 غائبة" الوزارة"أزمة القطاع الزراعي والتصدير تتفاقم وحلول  6

 4 الحكومة أخذت فرصتها وفشلت وحادت عن برنامج االصالح: نواب  5

 4 تطالب مساواتها بالفنادق في أسعار الكهرباء" المستشفيات الخاصة" 4

 55 عصام قضماني/ مكتبة ثرية بالمصفوفات االقتصادية  7

 51 سعر كيلو الخبز سيتجاوز النصف دينار في حال تم تحريره: الحموي 1

 51 ألف الشقق المباعة نيسان الماضي 1.5 9

 51 دعوة إلى وقفة احتجاجية/ جمعية المستثمرين في قطاع االسكان األردني  31

 56 يسهم في تعزيز االقتصاد الوطني 5155تطبيق وثيقة األردن : الحمصي 33

 55 الملقي يدعو قطاع التأمين لالستثمار في العقبة واستغالل الحوافز االستثمارية التي تقدمها السلطة 35

 55 اإللكتروني يسجل نمواً عشرياً في األردنالدفع ": فيزا" 31

 54 الشهر الحالي 37,, وفد اقتصادي يزور تايلند  36

 66 إلقامة منطقة اقتصادية حرة في عماناقتصاديون عرب وأردنيون يدعون  35

 

 (37375) صحيفة الدستور

 53  القانون الجديد للضريبة مجحف بحق القطاع التجاري: " تجارة عمان" رئيس  3

 3  نولي أهمية لالستثمار في تنمية وتطوير االقتصاد الوطني: النسور  5

 3  تطوير وتحديث البنى التحتية يحتاج مليار دينار: بلتاجي  1

 53  تعترض على استيراد بودرة البيض" حماية المستهلك"  6

 55  افتتاح اعمال مؤتمر آفاق االردن االقتصادي السابع 5

 

 (4395) صحيفة العرب اليوم

 35 مباحثات لتعزيز التعاون االقتصادي بين األردن وهنغاريا 3

 36 مليار دوالر 31,4االحتياطيات األجنبية تعاود االرتفاع وتبلغ  5

 36 االستثمارات العقارية االردنية تتألق في دبي وتتراجع باألردن 1

 36 التحضر السريع يفرض تحديا على واضعي السياسات ومتخذي القرارات: وزير الصناعة 6

 35 مليون دينار الوفر المالي في الربع األول من العام الحالي 71.1 5

 

 (1147)  صحيفة الغد

 1ب  بحث التعاون االقتصادي مع هنغاريا 3

 1أ  المملكة تتمتع ببيئة آمنة وكفاءات مدربة جاذبة لالستثمارات: الملك 5

 4أ  لبناء الحزام االقتصادي لطريق الحرير البري والبحري" رؤية"الصين تضع  1

 3ب  مليار دينار ودائع القطاع المصرفي 13.3 5

 3ب  صناعيون يشكون وزيرة الصناعة والعلي تؤكد العمل على ايجاد الحلول 4

 5ب  %3.5التسهيالت الممنوحة لقطاع االنشاءات تنخفض  7

 1ب  %51الحكومة تخفض تعرفة الكهرباء على الفنادق  1
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 1ب  تجارة االردن تبحث تحديات القطاع مع المسؤولين في العقبة 9

 1ب  دعوات لتجنب االستهالك المفرط في رمضان 31
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10 Amman Chamber of Commerce presets study on new income Tax Law 1 

10 JEBA board of directors, Hungarian envoy discuss private sector cooperation  2 

3 ‘agricultural exports drops 27% in first four months of 2015’ 3 

2 Consumer society questions decision to allow use of powdered eggs 4 

10 Experts in marine and transportation insurance attend conference in Aqaba 5 

10 Experts call for setting up free trade zone in Amman 6 
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