
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 61/61/6161األحد 
   الصفحة                                                                                                                                 (61761)  صحيفة الرأي

   16 سنوات بالمستودعات 3تثمن موافقة الحكومة تخزين المركبات " تجارة عمان" 6

 ينعى رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وموظفوها المرحوم الحاج أحمد محسن الذيابات والد السيد 2

  "رئيس غرفة تجارة الرمثا"عبدالسالم الذيابات 

61 
  

   1 "مؤتة"إزالة البسطات ضرورة النقاذ القطاع التجاري في : البطوش 3

   36  فهد الفانك/ اعفاءات وتخفيضات بالجملة  4

   33  مليون دوالر مساعدات أمريكية نهاية الشهر الجاري 611 5

   33 متراً  661متراً واستبدالها بـ  661توجه إللغاء اعفاءات الشقق لغاية : مصدر 6

   33  عالميا على قائمة أقوى العالمات التجارية 71األردن بالمرتبة  7

   36  يجري المراجعة الثانية لالقتصاد الوطني نهاية الشهر" النقد الدولي" 8

   36 "الموقر الصناعية"استثمار سوري بمليوني دينار في  9

   36  قرشا للغرام في السوق المحلي 61الذهب ينخفض  10

   36  فيصل التميمي/ األردن على قائمة الدول األعلى مديونية 11

   16  مواد غذائية تحقق االكتفاء الذاتي 6 12

   

   (67113) صحيفة الدستور

   66  تثمن قرار تمديد مهلة تخزين المركبات في المستودعات  "تجارة عمان"  6

   6  سيادة القانون أساس الدوله المدنية: الملك  6

   3  دعوة المطاعم الشعبية لالسراع بتحديث قوائم االسعار الجديدة 3

   7 العين نائل الكباريتي 111جزء من حماية مصالح الدوله  111اتفاقية الغاز مع انرجي 6

   66  مليارات دينار 6من حق االردن البحث عن بدائل لمنع تكرار خسائر الغاز المصري التي زادت على : خبراء  6

   

   (6371) صحيفة الغد

   6ب  العين مراد يثمن قرار الحكومة بتمديد مهلة تخزين المركبات 6

   6ب  اعتماد نافذة واحدة الستقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 6

   6ب  بعثة النقد تبدأ المراجعة االولى قبل نهاية الشهر: ملحس 3

   6ب  ميغاواط 611مشاريع طاقة متجددة باستطاعة  7الطاقة بصدد طرح  6

   6ب  قاعدة بيانات للمستثمرين المحليين واالجانب لتسهيل عملية التواصل: الور 6
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10 Extension of permitted vehicle storing period 'positive' — Murad  1   

2 Mineral water resource discovered south of Amman — minister  2   

3 Jordanian, Syrian women showcase products at east Amman market  3   

3 Ministry calls on restaurants to lower prices after Cabinet decision  6   

3 SSC lends JD19.5m to pensioners  6   

10 Jordan to chair IMF, WB joint meeting in 2017  1   

10 Syrian investment to be set up at Muwaqqar industrial estate  7   
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