
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/6112/ 62االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (12161)  صحيفة الرأي

 66 يدعو لتنمية مبادالت األردن التجارية مع تايلند" تجارة عمان"رئيس  1

 6 تشدد العقوبات على جهات التوثيق اإللكتروني" قانونية النواب" 6

 61 العام الجاري% 12توقعات بارتفاع أسعار الشقق السكنية  1

 61 مليون دينار 12مطعم افتتحها سوريون خالل العام الماضي بقيمة 1111: حمادة 6

 61 نشاط ملحوظ في استيراد وتصدير الخضار والفواكه لسوريا 2

 66 حاويات أجهزة موفرة للطاقة تنتظر إنجاز معامالتها الجمركية" تجارة األردن" 2

 66 تصدر تعليمات تنفيذية جديدة" ضريبة الدخل" 7

 62 اتفاقية تعاون لتصدير محاصيل زراعية إلى أوروبا 8

 

 (17171) صحيفة الدستور

 2  يصر على إلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء والحكومة تتمسك به" النواب" 1

 17  الملك يولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون االقتصادي مع الصين: الحلواني  6

 17  مليار دينار اجمالي التسهيالت االئتمانية المحلية 1.96 1

 18 الخليجية مليون دينار إجمالي المبالغ المسحوبة من المنحة 77196 6

 

 (2112) صحيفة العرب اليوم

 16 مليــار دوالر إنفـاق األردنيــين علـى السفـر 191 1

 12 تأجيل إنهاء مشروع ميناء الغاز بالعقبة حتى تموز المقبل 1

 12 بورصــة عمــان تغـلق عـلى ارتفاع طفيف 6

 12 تزم بدعم كفاءة الطاقةالبنوك األردنية تل 2

 

 (1726)  صحيفة الغد

 1ب  االردني التايلندي لتعزيز التعاونمراد يدعو مجتمع االعمال  1

 1أ  الحرب على االرهاب والتحديات االقتصادية تشغل الملك 6

 1ب  %12ترجيح تخفيض اسعار المحروقات  1

 6ب  تعهدات بتخفيض أسعار بيض المائدة توقف التوجه الحكومي لوضع أسقف سعرية 6

 6ب  %61انخفاض الطلب على االلبسة  2
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10 Murad opens Jordanian-Thai Business Forum 1 

10 Large Jordanian team to participate in Chinese and Arab Countries Exhibition  2 

13 Lower House rejects recommendation to halve electricity price hike  3 
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