
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/5172/ 71اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (74367)  صحيفة الرأي

 58 ايدنا وحدة/ اعالن غرفة تجارة عمان 1

 76 واقع المناطق التنموية في المحافظات 2

 54 فهد الفانك/ 5172نية حركة المديو 3

 51 مليارات دينار قيمة مشاريع تعثرت وإحياؤها يتطلب مزيدا من االعفاءات 71:  عقاريون 4

 51 "االتصاالت"العمل على اعداد دراسة حيال األثر الضريبي على ايراد : ذنيبات 5

 37  عامال وافدا مخالفا منذ بداية العام 71166ضبط  6

 25 األردن المقصد الرئيس لرحالت الفلسطينيين السياحية 7

 25 كثرة العقوبات في قانون الصرافة الجديد ينعكس سلبا على القطاع: صرافون 8

 

 (71548) صحيفة الدستور

 1  النواب يقر قانون البلديات 7

 1  مليون دينار خسائر القطاع الصناعي بسبب اغالق الحدود مع العراق 511 5

 11  توجه لتنظيم لقاء سنوي بين المستثمرين بالقطاع السياحي في االردن ولبنان 3

 11  فنادق بالبتراء اغلقت والحجز على اخرى بسبب االزمة المالية 71 6

 11  االردن مستعد ألية تداعيات لالزمة السورية: اقتصاديون  2

 11 من المشتغلين في المملكة غير مشمولين بالضمان االجتماعي% 78 4

 

 (3641)  صحيفة الغد

 7ب  %1647تقفز بمؤشر البورصة " قضية نيويورك"تسوية البنك العربي لـ  7

 7ب  5172مليون دوالر مساعدات اقتصادية أمريكية لألردن في  472 5

 7ب  وكالء يطالبون بالتخليص على السيارات في مركز جمرك العقبة بدال من عمان 3

 5ب  قرب العام الدراسي يضاعف الطلب على القرطاسية وااللبسة 6

 5ب  انطالق فعاليات المعرض الدولي االقتصادي في تشرين األول 2

 3ب  أصحاب بواخر يحذرون من استمرار أزمة الميناء الرئيسي: العقبة 4

 3ب  بواخر تنتظر بالميناء وتوقع انتهاء األزمة خالل اسبوعين 1: مؤسسة الموانئ 1

 4ب  تبحث مع سفيرة االتحاد األوروبي تعزيز العالقات االقتصادية" جيبا" 8

 

The Jordan Times (12104)                                                                                                                        Page  

1 Industry loses JD200m as Iraqi border remains sealed  1 

1 Arab Bank assures shareholders of financial soundness after out of court settlement  2 

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/731795.html
http://www.alrai.com/article/731795.html
http://www.alrai.com/article/731786.html
http://www.alrai.com/article/731781.html
http://www.alrai.com/article/731744.html
http://www.alrai.com/article/731545.html
http://www.alrai.com/article/731559.html
http://www.alrai.com/article/731559.html
http://www.alrai.com/article/731730.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/3/95/168745118_1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/95/168745118_1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/95/168745118_1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/95/10-local.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/95/10-local.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/95/12-MOHAFZAT-.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/95/21-part2.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/95/21-part2.pdf
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.ammanchamber.org.jo/

