
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 42/24/4122الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (26261)  صحيفة الرأي

 4 مجلس الوزراء يمدد معاملة العرب كاألردنيين بالدخول للمواقع السياحية 2

 4 لجنة نيابية تناقش معيقات النقل السياحي 4

 21 ألف طن قمح لعدم تقدم التجار 211تلغي عطاء لشراء " الصناعة والتجارة" 3

 21 مليار دينار إيرادات الضمان للعام الحالي 2242: الروابدة 2

 21 يحد من تنافسيتها" التجارة اإللكترونية"فرض ضرائب على : خبراء 2

 21 تستثني الحافالت الخصوصي للمدارس والمصانع من الشطب" النقل البري" 6

 21 لجائزتين عالميتين" ميناء حاويات العقبة"ترشيح  1

 21 شركة 22توقع منحاً مالية لـ " تطوير المشاريع االقتصادية" 1

 21 بحث عالقات التعاون مع قبرص في مجال الطاقة 1

 

 (21312) صحيفة الدستور

 22  دون التشاور معها" قانون الغرف" ايه تعديالت على ترفض " تجارة االردن"  2

 22 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية 2االردن وعمان يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي ويوقعان  4

 22  تؤكد سالمة قمح روماني وصل اخيرا للمملكة" الصناعة والتجارة "  3

 

 (2116)  صحيفة الغد

 2 الملك يؤكد أهمية دور المؤسسات التشريعية بتعزيز التعاون بين األردن واليابان 2

 2 طلب رخص المهن وتجديدها يتاح إلكترونياً العام المقبل": األمانة" 4

 6 "الجوفية"مليون متر مكعب العجز المائي السنوي في المملكة وتواصل استنزاف  426 3

 1 "ميناء الصباح"مليون متر مكعب غاز تصل إلى  321: العقبة 2

 1 السياحة الداخلية تنعش الحركة التجارية باألغوار الوسطى 2

 24 الحكومة لم ترسل أي كتاب رسمي يفيد بتراجعها عن تطبيق نظام رسوم الترخيص الجديد": األمن العام" 6

 24 ماليين يورو من االتحاد األوروبي لدعم الموازنة 21 1

 24 مليون دوالر للخزينة 432تحول " الوكالة األمريكية" 1

 23 مع استمرار إنتاج المنافسين 4141تتوقع تقلص حصتها السوقية من النفط في " أوبك" 1

 

The Jordan Times (12213)                                                                                                                        Page  

2 Labour inspectors to ensure employees are not forced to work on holiday 1 

3 Arabs to continue to pay same tourist site entry fees as Jodanians 2 

3 Jordan, Cyprus discuss cooperation in energy 3 

3 Kingdom, Oman discuss expanding economic ties 4 
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