
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 51/1/6152األحد 
                                                                         (52255)  صحيفة الرأي

 الصفحة                                                         
  

   5 ديناراً الحد األعلى لبدل التعطل عن العمل 155" الضمان" 5

   2 نعمل لتطوير بيئة العمل وجذب االستثمار: القطامين 6

   51  المسلماني يدعو إلى العمل بجهد للنهوض بالسياحة 3

   62 تعمل لضمان انسيابية حركة البضائع في رمضان" العقبة الخاصة" 5

   62 عالمياً على مؤشر الدول األكثر مرونة لممارسة األنشطة التجارية 22األردن  1

   31 سنوات 5مليارا دوالر استثمارات األردن بالطاقة آخر  2

   31 تحقق إنجازات انعكست على القطاع" إنتاج: "حوامدة 7

   31 السرية المصرفية أكبر مشكلة تواجه الضريبة في األردن: البواعنة 2

   35 شباب يدعون لتعزيز الفرص االستثمارية في المملكة 9

   16 الحرة األردنية منذ إغالق معبر طريبيل"مليون دوالر خسائر  311: رمان 51

   

   (57132) صحيفة الدستور

   5  النسور يطالب بتكثيف الرقابة على االسعار 5

   5  مليون يورو لدعم الدول المتأثرة باألزمة السورية 511يخصص " : البنك االوروبي"  6

   5  مختلف المساحات واالحجامأشهر من  5شقة في  55791بيع  3

   5  تخفيض رسوم سياح المبيت للبترا 5

   5  للتمويل اإلسالمي في المملكةتسجيل واصدار أول صكوك  1

   66  تثمن القرار" المستهلك" و111تعترض على وقف منح رخص التصدير " نقابة تجار المواد الغذائية"  2

   

   (5669) صحيفة الغد

   55أ   شاحنة على أبواب ميناء الحاويات 211تنفي تكدس " الجمارك"مستوردون يؤكدون و  5

   5ب  6151ايرادات الخزينة أعلى مما حققته في : ملحس 6

   6ب  تنفيذ القرارات الحكومية يتسم بالبطء: شويكة 3

   6ب   تنظم زيارة لوفد تجاري أردني الى البرازيل" الغرفة" 5

   6ب   بعثة تجارية اقتصادية مغربية بعمان غدا 1

   6ب   القمة االردنية الدولية الثانية للطاقة تبدأ فعالياتها غدا 2
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