
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/2102/ 22  األربعاء
 الصفحة                                                                                                                                  (02221)  صحيفة الرأي

 22 "تجارة عمان"شخصا يستفيدون من برامج تدريبية وورش عمل نفذتها  0202 0

 2 "مغشوشة"إغراق األسواق بحليب مستورد وأجبان : أبو غنيمة 2

 2 %2تفوق كلفها " الضمان"نسبة االشتراكات التأمينية التي رفعها  2

 20 التجار والمستوردون بدأوا استعداداتهم لشهر رمضان 4

 20 "نظم الدفع اإللكتروني والخليوية في العالم العربي"انعقاد أعمال مؤتمر   2

 20 تطلق في العقبة أكبر مركز لصيانة الطائرات في المنطقة" البداد" 2

 22 قطاع شركات التكنولوجيا الناشئة العربي يحتاج إلى قنوات تمويل أكثر مرونة وتشريعات محفزة 7

 24 توفر فرص العمل سر نجاح تحقيق االستقرار في المنطقة العربية: العمل الدولية 1

 

 (07022) صحيفة الدستور

 24  "تجارة عمان " شخصا استفادوا من البرامج التدريبية لـ  0202 0

 20  تطلب تقديم االقرارات الضريبية  ضريبة الدخل: قبل نهاية نيسان  2

 20  وفد تجاري أردني الى البرازيل قريبا 4

 20 دونم في المنطقة المركزية لمختلف االستثمارات والقطاعات 711تدشن " العقبة الخاصة"  2

 

 (2077) صحيفة العرب اليوم

 04 مليار دينار عجز الميزان التجاري خالل الشهرين االولين من العام الحالي 00212 0

 04 اإللكتروني لتقويم أداء عملياتها التفتيشية" تواُصل"وزارة السياحة تعتمد نظام  2

 04 مليون دينار فاتورة المملكة النفطية خالل الشهرين األولين 422 2

 02 تراجع المنح الخارجية في الشهر األول من العام الحالي%  24 4

 

 (2147)  صحيفة الغد

 1ب  "تجارة عمان"شخصا يستفيدون من برامج تدريبية لـ  0202 0

 1أ  العمل النيابية تبحث قضية البطالة وحقوق العاملين بأمن الجامعات 2

 0ب  دوالر رسوما على الشاحنات 0111يفرض " داعش" 2

 0ب  %2النقد المصدر ينخفض  4

 0ب  الفقراء يزدادون: مفاجأة حكومية الشهر المقبل 2

 2ب  العام الماضي% 02أسعار االراضي ترتفع  2

 1ب  عالن نقيبا لتجارة االلبسة واالقمشة 7
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2 Universities to be allowed to offer online BA degrees 1 

3 Tour operators commend Tunisian move to exempt Jordanians from visas  2 

10 Jordanian delegation to visit Brazil to explore opportunities for cooperation  3 

 
 


