
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 61/1/4162االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (62141)  صحيفة الرأي

 42 بالمعرض الدولي الستعادة الطاقة بإيطاليا" تجارة عمان"ندوة تعريفية لـ  6

 6 ترد على طلبات تملك غير األردنيين إلكترونيا  " الداخلية" 4

 4 اليوم.. بدء استيفاء رسوم جديدة على تصاريح العمالة الوافدة  3

 4 "الخليج"تعليمات تصدير المحاصيل الزراعية إلى  2

 4 تتيح دفع ضريبة األبنية واألراضي مقدما  " األمانة" 2

 4 مشروع قانون التنفيذ لسد الثغرات في الحالي: التلهوني 1

 3 يقر تشكيل مجلس لالستثمار ومنح إعفاءات للمحافظات حسب المناطق وبشكل متدرج" النواب" 2

 1 يج السياحيتوصي بتفعيل دور السفارات للترو" السياحة النيابية" 8

 1 ال يسمح للفنان مغادرة األردن إال بعد دفعه الضريبة المترتبة على أجره 1

 8 الستقبال فصل الصيفخطة سياحية شاملة للحكومة  61

 8 األردن سبّاق في مجال التحكيم: التلهوني 66

 42 آالف طن دجاج الستيعاب الطلب في رمضان 2التجار استوردوا : جوابرة 64

 41 توقيع اتفاقية تنفيذ الرزمة الثالثة لميناء العقبة الجديد 63

 41 4162األردن دولة ضيف شرف لمعرض الصين  62

 41 ترتبط الكترونيا  مع منظمة الجمارك العالمية" الجمارك" 62

 41 شهور للظروف االمنية 2مستورداتنا من النفط العراقي متوقفة منذ  61

 42 4162محطة توليد كهرباء من الصخر الزيتي في  62

 28 األردن أمامه فرصة كبيرة للعب دور المركز اإلقليمي لصناعة الدفع اإللكتروني: خبراء 68

 

 (61821) صحيفة الدستور

 32  "المعرض الدولي للطاقة والتطوير المستدام" ندوة تعريفية بـ  6

 1 مليارا دينار قيمة ضرائب على المواطنين 4

 1 ترفع رسوم اعالنات الشوارع الى الضعف: االمانه"  3

 1 تطلع في عمان على سير برنامج اإلصالح االقتصادي" النقد الدولي" بعثة  2

 1 بعد الظهر 3-صباحا 61دوام رمضان  2

 31 والمستهلك تشع التجار على استيراد المجمد% 62انخفاض اسعار الدواجن بنسبة  1

 33  مليار دوالر 3.1في مشروعات سعودية بقيمة % 22مستثمرون اردنيون يمتلكون  2

 32 يساهم بتصنيف االردن كمركز إقليمي للشركات العالمية" العبدليبوليفارد " الحريري  8

 

 (2118) صحيفة العرب اليوم

 63 "الكهرباء الوطنية"انقطاع الغاز الطبيعي يرجح زيادة خسائر  6

 63 مليون دينار 41اطالق استراتيجية لتعزيز االبداع والتنافسية في االردن بـ  4

 63 %05يرفع اشغال المطاعم والمقاهي " المونديال" 3

 

 (3228)  صحيفة الغد

 2ب  الدولي حول استعادة المواد والطاقة" ريمني"ندوة تعريفية بمعرض  6

 4ب  مقاطعة السلع وعدم اإلسراف سالحا المستهلك لضبط األسعار خالل رمضان: خبراء 4

   3ب  الطبقة الوسطى تتآكل وأقل من ثلث السكان باتوا ينتمون إليها: دراسة 3
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 2ب  الحوراني يؤكد جاهزية مؤسسات سوق رأس المال لتداول الصكوك اإلسالمية 2

 8ب  وفد شركات طبية كورية يجتمع مع نظرائه األردنيين 2

 8ب  في الربع األول% 41ارتفاع مستوردات المملكة من تركيا  1
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10 ACC NEWS\ Seminar promotes exhibition in Italy  1 

2 Gov’t launches four-year national innovation strategy  2 

4 Initiative aimed at employing aid fund beneficiaries, covering them under SSC  3 

4 Deputies approve establishment of investment council, commission  4 

8 The dynamics of labor market-why unemployment persisted  5 

10 Ministry of Industry, Trade and Supply launches Facebook page  6 

10 Jordan Investment Commission presses on drive to widen business ties with Saudis  7 

10 Jordan to participate in Chinese exhibition as guest of honor  8 

10 Free Trade Zone Corporation to rent a 700-dunum plot of land at airport  9 

10 JCC members discuss trade ties with Chinese commercial delegation  10 
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