
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 71/1172/ 71األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (71711)  صحيفة الرأي

 12 "حاويات العقبة"تدعو إلى لقاء لشركاء النقل والتزويد مع " تجارة عمان" 1

 2 ةتوجه للرقابة اإللكترونية بدل التوقيف أثناء المحاكم: وزير العدل 2

 5 1172القطاع السياحي حقق معدالت نمو متميزة عام : القطامين 3

 12 االقتصاد على الطريق الصحيحأنجزنا إصالحات تشريعية أسهمت في وضع : رئيس الوزراء 4

 12 توقعان منح مشاريع مبتدئة" اإلبداع األردنية"و " تطوير المشاريع" 5

 12 الطباع يترأس االجتماع السنوي التحاد رجال األعمال العرب 6

 15 نهاية الشهر الجاري" المركزي"ترجيح االنتهاء من تعديل قانون  7

 22 1172مليون دينار لتنمية المحافظات في  11 8

 

 (71122) صحيفة الدستور

 18  تدعو للقاء يضم شركاء النقل والتزويد مع حاويات العقبة" تجارة عمان"  7

 1 يوسع صالحيات مدير عام دائرة ضريبة الدخل" النواب"  1

 1 1115دوالرا للمرة االولى منذ  55برنت يهبط مقتربا من  2

 6 دينارا 15يبدأون إضرابا شامال للمطالبة بعالوة " سلطة العقبة" موظفو  2

 7 العام الماضيمليار دوالر قيمة تحويالت االردنيين في الخارج  2.1 5

 17  أشهر 71الف سيارة هجينة دخلت السوق خالل  71 1

 

 (1157) صحيفة العرب اليوم

 14 «الكهرباء الوطنية»مليون دينار لـ  211انخفاض أسعار النفط يوفر  1

 14 1175مليار دينار دخال سياحيا في  1.1الحكومة تتوقع  2

 14 الطاقة المتجددة خيار استراتيجي وقطاع انتاجي: الحياري  3

 15 إسناد قرض جديد الستكمال نقل الميناءتدرس طرح « تطوير العقبة» 4

 15 البنك اإلسالمي يعدل قانونه إلصدار الصكوك اإلسالمية 5

 

 (2111)  صحيفة الغد

 2أ  القطاعات الزراعية تدعو إلعفائها من ضريبة الدخل 7

 1أ  ترفض اتهامات رئيس حماية المستهلك" الغذاء والدواء"مؤسسة : حق الرد 1

 1أ  اعتبارا من مطلع العامآالف رخصة منشأة ومحل  5توقف " االمانة" 2

 7ب  1172لم تمنح رخصا جديدة في " هيئة الطيران: "القرعان 2

 7ب  "المتجددة"استالم عروض الجولة الثانية من مشاريع تمديد موعد  5

 7ب  ماليين دوالر لم تصرف من القرض الياباني 71: مصدر 1

 1ب  %71تسهيالت قطاع االنشاءات ترتفع  1
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3 MPs approve JD4.000 weekly fine for delay in paying income tax  1 

10 EBRD partners with Cairo Amman Bank to bolster Jordan’s smaller firms  2 
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10 JEDCO, Network of Jordanian Centres of Excellence extend JD145.000 in grants  3 

10 EU, VTC open doors for pharmaceutical Centre of Excellence in Salt  4 

10 Family businesses encouraged to embrace corporate governance  5 
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