
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/31/6132الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (32711)  صحيفة الرأي

 01 منتدى لألعمال االردني التشيكي في عمان 3

 6 يطالب الحكومة بمعالجة التحديات االقتصادية" االعيان"رئيس  6

 6 شركات العمرة تقاطع تصديق العقود احتجاجا على الرسوم الجديدة 1

 1 مشروع معدل لبراءات االختراع ونظام لوضع االموال تأمينا للدين 0

 1 ندعم اعالميا ما يخدم القطاع السياحي: المومني 1

 8 بحث تزويد السوق التشيكي بالمنتوجات الزراعية 2

 8 تأخر الموسم الزراعي لظروف المنطقة والجفاف 7

 66 مليون دينار قرض ميسر من البنك الدولي لدعم الموازنة 111 8

 66  من الناتج المحلي% 3التحويالت من امريكا لألردن تعادل " موديز" 9

 01  تطبيق االسعار الجديدة للوجبات الشعبية بداية تشرين الثاني: عواد 31

 01 بلتاجي يدعو قطاع االسكان لالبتعاد عن االستثمار في المناطق المغلقة تنظيميا 33

 01 اختتام اعمال مؤتمر دور المرأة االقتصادي 36

 

 (17680) صحيفة الدستور

 22  االردني التشيكي يحث على تعزيز التعاون االقتصادي بين البلدينمنتدى األعمال  3

 1 7102لعام " النقد الدولي" االردن ألول مرة رئيسا لمجلسي محافظي البنك الدولي و  6

 1  مراتي في مؤشر فعالية سياسة مكافحة االحتكار 8االردن يتقدم  3

 1  شمول السائقين العاملين لحسابهم الخاص بالضمان إلزاميا 4

 

 (4373)  صحيفة الغد

 3ب  قرار اعفاء الغرامات الضريبية خطوة في االتجاه الصحيح: تجار 3

 1ب   مليون دوالر اجمالي االستثمارات التشيكية في المملكة 11 6

 0أ  بحث تصدير الخضار والفواكه لجمهورية التشيك 1

 2أ   اتفاقية الغاز تمت بين شركتين أردنية واميركية وليس بين حكومتين: المومني 0

 3ب  مراكز بيع الخبز حلقة حديدة لهدر الطحين: خبراء يحذرون 1

 3ب   مليون دوالر قرض ميسر من البنك الدولي لألردن 111 2

 1ب  المرأة األردنية ساهمت بالتنمية السياسية واالقتصادية: شويكة 7

 

The Jordan Times (12456)                                                                                                                        Page  

3 Czech ambassador urges stronger business ties, trade exchange  1 

1 Jordan signs $300m loan agreement with World Bank  2 

2 ‘3,000 tourists dock in Aqaba Port’  3 

3 SSC urges public transport drivers to subscribe  0 
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