
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/5112/ 52الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (18162)  صحيفة الرأي

 92 ألف دينار لمؤسسة الحسين للسرطان 21تتبرع بـ " تجارة عمان" 1

 8 الضريبية" النافذة الواحدة"تطلق خدمة " البلديات" 9

 11 عدد السوريين في المملكة 195.192.2 3

 92 مليون دينار خسائر قطاع الشحن بسبب الوضع اإلقليمي 521: الداوود 4

 92 طن خضار إلى سوريا ولبنان يوميا   511تصدير  5

 92 ارتفاع االحتياطيات األجنبية لمستويات غير مسبوقة تعزز الثقة بالجهاز المصرفي: اقتصاديون 6

 98 بالمئة للعروة الخمسينية 2,1انخفاض المساحات المزروعة في األغوار  2

 92 مبادرة لمكافحة بطالة الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياتدشن " إنجاز العرب" 8

 59 تقرير يدعو إلعادة تقييم إسهامات المصادر الذاتية ضمن خليط الطاقة 2

 59 5152كقطاع مستقل ضمن خطة الحكومة االقتصادية واالجتماعية لعام " اإلنشاءات"إدراج : الهلسة 11

 

 (11111) صحيفة الدستور

 18 ألف دينار لمؤسسة الحسين للسرطان 21تتبرع بـ " تجارة عمان" 1

 3 يع الصغيرة والمتوسطةالحكومة شكلت لجنة عليا لدعم المشار: رئيس الوزراء 5

 12 لمستثمري الحسن الصناعية"هيئة إدارية جديدة  5

 12 %2توقع تخفيض أسعار المحروقات بنسبة  2

 12 األنظمة والقوانين الناظمة لعمل المنطقة االقتصادية الخاصة قابلة للدراسة والتجديد: الملقي 2

 18 مليار دينار حجم التبادل التجاري بين األردن ومنطقة التجارة الحرة العربية 2,6 8

 18 حمدي الطباع يترأس وفد رجال األعمال العرب واألردنيين لمؤتمر الشراكة العربي الهندي 1

 18 إطالق اللجنة الفنية االستشارية لقطاع الطاقة المتجددة والبديلة اليوم 6

 

 (6125) صحيفة العرب اليوم

 14 ضمن قانون الموازنة العامة« الضمان االجتماعي»الحكومة تدرس ادراج نفقات  1

 14 استقرار سعر الفائدة واتساع دائرة الدين.. الصكوك االسالمية 9

 15 شهرا 16خالل " السعات التخزينية"واالنتهاء من إنجاز .. ألف أسطوانة غاز 521المصفاة تستورد  3

 

 (5112)  صحيفة الغد

 6ب  "الحسين للسرطان"تتبرع لـ : تجارة عمان 1

 1ب  تحديد مسارات حافالت التردد السريع بين عمان والزرقاء مطلع الشهر المقبل: شبيب  5

 1ب  ية الى االردن قبل نهاية العامملون دوالر مساعدات أمريك 258 5

 1ب  قانون االستثمار الجديد غامض وطويل وبرسم التعديل: خبراء 2

 5ب  الوزراء يستقبل مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربيةرئيس  2
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3 Commerce chamber donates JD50,000 to cancer centre  1 

3 USAID scheme helps improve quality, service of tourism industry  2 

3 Gas cylinders to be fitted with shrink caps to prevent tampering  3 

10 Ensour prods financiers to prop up small-and medium- sized enterprises  4 
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