
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/7102/ 72االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (03711)  صحيفة الرأي

 1 السباب فنية" الكرامة"من البضائع وإغالق " الحرة المشتركة"إخالء : الداود 0

 1 زمة الصادرات الزراعيةالحكومة تتذرع بأوضاع سوريا والعراق عن حل أ": القطاع الزراعي" 7

 74 فهد الفانك/ عندما تتفاقم البطالة  1

 74 عصام قضماني/  منصة للهجوم,, المديونية  4

 72 اإلعالن رسمياً عن بدء العمل بالنافذة االستثمارية الستقبال المستثمرين وتعزيز تنافسية المملكة  2

 72 تتلقى شكاوى عن ممارسات غش لبعض األغذية األساسية" حماية المستهلك" 3

 72 القطاعات االقتصادية تعاني بشكل مباشر من التغيرات التي تواجه مواردها المائية: السماعين 2

 48 األردن يشارك بمعرض سيال الغذائي في كندا نهاية الشهر 8

 48 الطاقة الشمسية تسطع في سوق الطاقة العالمية 2

 

 (02031) صحيفة الدستور

 0  يعيد قانون ضريبة الدخل الى الحكومة" االعيان" 0

 8  تواصل حمالتها على المركبات المعروضة للبيع ضمن حرم الشوارع" األمانة" 7

 70  معرض للمنتجات التايلندية باألردن االسبوع المقبل 1

 70  توجه ألنشاء صندوق لتمويل المشاريع االبتكارية ذات العائد االقتصادي: محافظ البنك المركزي 4

 77  واسبانيا توقعات مذكرة لتعزيز التعاون في مختلف المجاالت االقتصاديةاالردن  2

 

 (3081) صحيفة العرب اليوم

 04 7104بورصة عمان ثالث أكثر سوق عربي ارتفاًعا بالربع االخير من ": النقد العربي" 0

 04 صدور نظام اإلعفاءات الخاص بالمستثمرين خالل يومين: العقلة 7

 02 أمنية تؤّكد أهمية صناعة الدفع اإللكتروني لدعم اإلقتصاد الوطني 1

 

 (1827)  صحيفة الغد

 8أ  تؤكد أن التصدير لم يتأثر بالتفجير" الزراعة"و" طريبيل"العراق أغلق حدود : سائقون 0

 00أ  دفع بدل أرضيات الستكمال نقل بضائعهم" االردنية السورية"مستثمرون غاضبون من اشتراط الحرة  7

 0ب  مليونا 87مليون دينار بدال من  131الكلفة الفعلية إلعادة الهيكلة تتجاوز : ديوان المحاسبة 1

 0ب  مليون دينار مجموع وفر ديوان المحاسبة العام الماضي 2017 4

 7ب  ماليين يورو منحة ألمانية لدعم قطاع المياه والصرف الصحي 01 2

 7ب  توفير المياه لالستخدام المنزلي والقطاعين الصناعي والزراعي يشكل تحديا لالردن: خبراء 3

 1ب  نبحث التزويد بالنفط العراقي عن طريق ميناء جيهان التركي: سيف 2

 4ب  ترجيح استقرار أسعار اللحوم المستوردة في رمضان 8

 8ب   عيوب االطارات تتسبب بحصد أرواح االبرياء 2

 8ب  يوسف محمد ضمرة"/ البنك المركزي" طنا من الذهب لدى 10 01
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