
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/01/2102  الخميس
 الصفحة                                                                                                                                  (00412)  صحيفة الرأي

 20  قانون الشركات مطلب أساسي لقطاعات األعمال ونقطة البداية للمشاريع االقتصادية: وزيرة الصناعة 0

 7  تشريع جديد للمسؤولية االجتماعية 2

 01  سنوات 01فاخوري يتوقع استمرار التأثير باألزمة السورية لـ  3

 01 معدل البطالة في المملكة بالربع الثالث% 0.31 4

 21  تطلقان مبادئ عمان لتسوية الديون خارج المحاكم" جمعية البنوك"و " التمويل الدولية" 2

 21  االردن ماض في سياسة اإلصالح" النقد الدولي" 0

 30  انخفاض اسعار البندورة محليا الرتفاع االنتاج 7

 30  الحمصي يدعو لالستفادة من التجربة التونسية في التصدير ألوروبا 8

 30 "لؤلؤة العقبة اللوجستية"و " حاويات العقبة"انتهاء العقد بين  1

 

 (07331) صحيفة الدستور

 12  تطلق دراسة حول قانون الشركات االردني" تجارة عمان"  0

 2  مستثمرون عرب حصلوا على جوازات أردنية منذ سنوات يواجهون صعوبات في تجديدها 2

 2  اطالق مبادئ عمان لتسوية الديون خارج المحاكم" : محافظ المركزي"  3

 2  طاردة للسياحة الداخلية والخارجية" اسعار المطاعم" فوضى " : حماية المستهلك"  4

 12  اصالحات إلجراء النفط أسعار تراجع فرصة اغتنام عليها للنفط المستوردة الدول 2

 11  المستوردة االحذية على الجمارك تخفيض عن للتراجع الحكومة يدعون صناعيون 0

 

 (4123)  صحيفة الغد

 3ب   "العامة المساهمة" على الرقابة توحيد على يركز الشركات قانون مشروع: علي 0

 0ب   المقبل الشهر مليونا 721 وتسدد دوالر مليون 211 تقترض الحكومة 2

 0ب  %4 يرتفع وبرنت تستقر العالمية النفطية المشتقات أسعار 3

 0ب  %7 يرتفع االجنبي االحتياطي 4

 0ب   اقتصادي تحليل/ االردنيين؟ اجور نرفع كيف 2

 3ب   القطاع يقوي استثمارية حوافز" المعلومات تكنولوجيا" منح": إنتاج" 0

 

The Jordan Times (12159)                                                                                                                        Page  

1 Fakhoury, EBRD discuss refugee crisis, economic development plans 1 

3 ‘jordan eyes further cooperation with Millennium Challenge Corporation’ 2 

3 Consumer society calls for capping charges at eateries  3 

3 App turns smartphones into taxi meters  4 
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