
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/5151/ 51االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (56565)  صحيفة الرأي

 51 استراتيجية جديدة لالستثمار وبيئة األعمال في المملكة قريبا  : العقلة 5

 51 لنهاية أيار" تجارة عمان"نصف مليار دينار صادرات  5

 6 مليار دوالر استثماراتنا في اردن 5.1: سفير الهند 3

 51 آالف شاحنة محملة بصادرات صناعية أردنية عالقة لدى الجانب العراقي 6 4

 56 تقترح رفع الدعم عن الخبز على مرحلتين لوقف هدر الطحين" اصحاب المخابز" 1

 52 تشرين الثاني.. لمصدري ومستوردي األدوية عمان تحتضن لقاء عربيا   6

 52 التمكين االقتصادي للنساء ضرورة تنموية: دبابنة 2

 42 شركة جديدة خالل خمسة أشهر 5636مليون دينار رؤوس أموال  66 6

 

 (52516) صحيفة الدستور

 52 األردن يمتلك بيئة استثمارية واعدة: رئيس هيئة االستثمار 5

 52 أشهر 1في " تجارة عمان"نصف مليار قيمة صادرات  5

 52 تصدر نشرة استرشادية ألسعار السلع خالل رمضان" الصناعة والتجارة" 3

 52 تعد خطة لرصد االسعار وجودتها خالل رمضان" حماية المستهلك" 4

 52 انخفاض خفيف ألسعار المستهلك منذ بداية العام الحالي 1

 56 تدعو إلجراءات تضمن استمرار عمل القطاعمؤسسات اإلنشاءات واإلسكان  6

 56 الضريبة تدعو جميع المكلفين لتسوية أوضاعهم الضريبية 2

 56 "بين األمم المتحدة وقطاع األعمالمنتدى الشراكة "اطالق  6

 

 (6551) صحيفة العرب اليوم

 51 العقلة يدعو الشركات الهولندية لالستفادة من مزايا االستثمار باالردن 5

 56 تنشئ محطة طاقة متجددة" كهرباء اربد" 5

 51 ارتفاع ايرادات ضريبة الدخل في الثلث األول% 54 3

 51 عالمة تجارية جديدة خالل الثلث االول 5111تسجيل  4

 

 (3111)  صحيفة الغد

 3ب  مستعدون لدعم المستثمرين الهولنديين: العقلة 5

 6ب   "تجارة عمان"نصف مليار قيمة صادرات بضائع من  5

 51أ  الموانئ تقرر تأجيل إضراب عمال ميناء الحاويات 3

 5ب  "قضية أسهم الضمان باالسكان"بنك قطر يحجز على أموال المتهم في  4

 5ب  "جوردن فود"ألفا يزورون معرض  511: الحاج توفيق 1

 5ب  تحويل كامل المساعدات االمريكية للعام الماضي 6

 5ب  السلع الغذائية متوفرة في االسواق بكميات كافية: تجار 2

 3ب  5156توقعات بتحسن نمو االقتصاد العالمي في : تقرير 6

 

The Jordan Times (12052)                                                                                                                        Page  

9 Expatrites’ remittances and tourist receipts take opposite direction by Fahed Fanek 1 

10 Oqlah stresses IC’s readiness to support Dutch to establish projects to kingdom   2 

10 TAFI, UNDP launch ‘partnership forum between UN and business sector’  3 
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