
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 91/91/5192  اإلثنين
 الصفحة                                                                                                                                  (90415)  صحيفة الرأي

 52  ماليين دينار 191تصدر شهادات منشأ بقيمة " عمان  تجارة" 9

 5 مجلس الوزراء يقر آلية جديدة للحصول على التمويل االجنبي 5

 52  سلع 91مجلس الوزراء يخفض ضريبة المبيعات على  3

 52 على الصادرات للعراق" إعمار اإلعمار"ترحب بإلغاء ضريبة " صناعة االردن" 4

 52  ألف سائح يزورون العقبة خالل الشهرين المقبلين 92: ماضي 2

 52  اختتام فعاليات معرض الرخاء الدولي 0

 52  اقتتاح محطة الطاقة الشمسية وميناء القاطرات الشهر المقبل: الملقي 2

 52  المناطق الخاصة والمدن الصناعيةاألولى عالميا بجائزة " العقبة الصناعية" 2

 25  ركود في قطاع االلبسة الشتوية مع استقرار الحرارة على ارتفاع 1

 

 (92352) صحيفة الدستور

 12  ماليين دينار 191تصدر شهادات منشأ بقيمة " تجارة عمان"  9

 2  من نموذج للمشاريع العقارية الى إساءة لمناخ االستثمار األردني" بوابة االردن"  5

 2  الملك يرد مشروع قانون الالمركزية 3

مليار دوالر يمكن تنفيذها بين القطاعين العام  51االردن يملك محفظة استثمارية لمشاريع بقيمة : وزير التخطيط 4

 والخاص

12 

 12  تحديات تفوق االمكانات 111مشكلة الالجئين السوريين في االردن  2

 11  المواطنون والمقيمون ملزمون باعطاء المعلومات كاملة حول التعداد السكاني": االحصاءات"  0

 

 (4151)  صحيفة الغد

من واجب غرفة تجارة عمان في خدمة اعضائها وتقديم خدمات جديدة مميزة لهم قامت / اعالن غرفة تجارة عمان 9

 "مديرية عمل غرفة تجارة عمان"الغرفة بالتعاون مع وزارة العمل بافتتاح 

 9أ 

 9ب   تضارب االنباء حول طلب مستثمر انشاء مصفاة بترول جديدة 5

 9ب   تحديث االستراتيجية سيراعي أثر دخول الغاز الطبيعي": الطاقة" 3

 5ب   لزيادة االستثمار فيها" ايسوزو"دور االردن المحوري في التجارة البينية يحفز : فوروتا 4

 5ب   يطلق مبادرة لتعزيز االقتصاد الفلسطيني وصمود المقدسيين" االعمال االردني" 2

 3ب  5190رفع رسوم الدخول في عدد من المواقع األثرية والمتاحف بدءا من  0

 3ب   أشهر 2خالل % 9334تراجع عدد رخص األبنية  2

 3ب   "المدن الصناعية"المدادحة رئيسا لمجلس ادارة  2

 

The Jordan Times (12155)                                                                                                                        Page  

2 Jordanian game developers should think globally-industry leaders 1 

3 Businessmen’s association reaching out to Iran private sector   2 

3 Industrialist welcomes Iraq decision to cancel reconstruction fees 3 

8 Economic growth is 2016 by Fahed Fanek 4 

10 ‘Aqaba industrial estate among best global free zones’ 5 
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