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 2 ال مهلة لتصويب أوضاع العمالة المخالفة 2

 3 شركات سياحة ترفض مشروعي نظامين للمكاتب والجمعية 1

 12 فهد الفانك/ اللجوء إلى لصندوق  3

 11 قريبا  .. حوافز اقتصادية حكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة : مصدر 4

 11 تبدأ بتعديل قانون ضريبة الدخل" المالية" 5

 11 %3174بنكا  العام الماضي بتراجع نسبة  24مليون دينار صافي أرباح  511 2

 12 الخميس.. وفد تجاري كوري جنوبي في عمان  1

 51 ملحس يوعز بتسهيل اإلجراءات الجمركية على المسافرين 8
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 12 "حزيران المقبل" بمشروع إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي : وزير الطاقة 2

 11 "إذا أحسنا استغاللها"مر لندن سيشكل انطالقة اقتصادية جديدة لألردن مؤت: وزير التخطيط 2

 11 يسهم في تحفيز بيئة العمل الحر واإلبداع" االقتصاد التشاركي" 3
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 11 ة االستثمار يبحث مع السفيرة األمريكية التعاون االقتصاديرئيس هيئ 5

 11 بحلتها الجديدة" عربي أون الين"يطلق خدمته المصرفية عبر اإلنترنت " البنك العربي" 6
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 3أ   الشركات والسجل التجاري والملكية الفكريةتعقد ورشة تثقيفية حول تأسيس " تجارة عمان" 2

 2ب   أسعار معظم أصناف الخضار تشهد انخفاضا بالسوق المركزي 1
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 1ب  علي ترأس الوفد األردني المشارك بمنتدى افريقيا بشرم الشيخ 5

 1ب   مشاورات في تونس لتعزيز تواجد األردن بأسواق أوروبا 2
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http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/769868.html
http://www.alrai.com/article/769868.html
http://www.alrai.com/article/769876.html
http://www.alrai.com/article/769876.html
http://www.alrai.com/article/769888.html
http://www.alrai.com/article/769790.html
http://www.alrai.com/article/769794.html
http://www.alrai.com/article/769791.html
http://www.alrai.com/article/769826.html
http://www.alrai.com/article/769800.html
http://www.alrai.com/article/769800.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/17863/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%3A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9+%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%8A+%C2%AB+%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%C2%BB.html
http://www.addustour.com/17863/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%3A+%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86+%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86+%C2%AB%D8%A5%D8%B0%D8%A7+%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8E%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%C2%BB.html
http://www.addustour.com/17863/%C2%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A+%C2%BB+%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2+%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9.html
http://www.addustour.com/17863/%C2%AB+%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%A7%C2%BB+%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88+%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9+%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.html
http://www.addustour.com/17863/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9++%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A.html
http://www.addustour.com/17863/%C2%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%C2%BB+%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA+%C2%AB%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A3%D9%88%D9%86+%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%C2%BB+%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
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.ammanchamber.org.jo/

