
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 52/01/5102  األحد
 الصفحة                                                                                                                                  (00411)  صحيفة الرأي

 54 تبحث إقامة معرض للمنتجات االردنية في اديس أبابا" تجارة عمان" 0

 52 قريبا.. حزمة إجراءات حكومية لتحفيز القطاعات االقتصادية: مصدر 5

 52  الخرابشة يؤدي اليمين القانونية رئيسا لديوان المحاسبة 2

 54 "الغذائيةتجار المواد "و " العقبة الخاصة"الملقي يوافق على تشكيل مجلس شراكة بين  4

 54  النائب المسلماني يطالب بقانون يوحد بين ضريبتي الدخل والمبيعات 2

 52 "البحر الميت التنموية"تؤكد عدم وجود مراجعة قانونية التفاقيات البيع في هيئة االستثمار  0

 44 زيادة الطلب على الغاز ترفع أسعاره عالميا وانعكاسها ضعيف محليا: الفايز 7

 44  سيدة في اربد والمفرق يستفدن من منح مشروع التمكين االقتصادي 56 1

 

 (07224) صحيفة الدستور

 1  انتربول يدعو للتأكد من عدم وجود طلبات قضائية قبل السفر 0

 1  أرض مشروع بورتو البحر الميت مسجلة أصال باسم الخزينة: هيئة االستثمار  5

 1  بدء العمل بالتوقيت الشتوي الجمعة 2

 22  إقامة اكبر منطقه لتخزين المواد الغذائية في العقبة 4

 22 المستورد االثاث على الجمركية الرسوم تخفيض من تحذير 2

 

 (4154)  صحيفة الغد

 5ب   أبابا أديس في معرض واقامة التجاري التعاون تعزيز تبحث" عمان تجارة" 0

 0ب  المقبل الشهر المباشر االستيراد تبدأ المحروقات تسويق شركات 5

 0ب   االعمال لجذب والتجارة  الصناعة غرف قدرات لتطور يدعو حتاحت 2

 0ب   اقتصادي تحليل/ األساسية ومحركاته االقتصادي النمو مستجدات 4

 0ب   جديدة مصفاة إنشاء بطلب تتقدم لم المجموعة: المناصير 2

 5ب   أيار في المعلومات تكنولوجيا بقطاع للنهوض مبادرة اطالق 0

 5ب   وتركيا المملكة بين تنموي تعاون اتفاقية 7

 4ب   الوطنية الصناعة تضعف المفاجئة الحكومية القرارات: الحمصي 1

 4ب   االردنية الصناعة تطوير في االلمانية ”GIZ“ جهود يثمن الحمصي 9

 

The Jordan Times (12161)                                                                                                                        Page  

1 2016 state budget built on GDP growth of 3.7% 1 

3 Jordan, Hungary discuss tourism cooperation 2 

3 ASEZA to allocate ‘large area’ in Aqaba for food storage 3 

10 Arab Bank Group generates $615.1m during first 9 months of 2015 4 
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