
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 72/2/7102األربعاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (02260)  صحيفة الرأي

   27  يدعو لتعزيز التعاون االقتصادي والشراكة مع األردن" الجبل االسود"رئيس 0

   4  تأييد عمالي ونقابي لوقف استقدام العمالة الوافدة 7

   2  المستشفيات الخاصة تحذر من مخاطر تهدد السياحة العالجية 3

   72  فهد الفانك / ثالثة مجالس اقتصادية تواجه المهمة الصعبة 4

   72  جاهز الستقبال مليون مسافر سنويا " العقبة الخاصة"مطار : الشريدة 2

   72  أشهر 2في % 32الطلب على الذهب ينخفض : امسيح 2

   72  من الدفع االلكتروني% 23المؤسسات الحكومية تستحوذ على  2

   27  تقيم معرضها العاشر على التوالي مطلع آب المقبل" المقاولين" 6

   

   (02212) صحيفة الدستور

   73  رئيس الجبل االسود يدعو لتعزيز التعاون االقتصادي والشراكة االستثمارية مع االردن 0

   0  رفض دخول مواد غذائية تحتوي زيوتا مهدرجة 7

   0  البنك الدولي يرفع توقعاته ألسعار النفط للعام الحالي 3

   9  تأييد نقابي وعمالي واسع لقرار وقف استقدام العمالة الوافدة 4

   73  الحكومة جادة بتنفيذ مشروع الميناء البري في معان: وزير النقل  2

   

   (4799) صحيفة الغد

   7ب   يدعو لتعزيز التعاون االقتصادي مع المملكة" الجبل األسود"رئيس  0

   0ب   تذهب للخزينة" الطاقة"مليون يورو من المنحة األوروبية لدعم  4274 7

   0ب %32تراجع مبيعات الذهب  3

   0ب  %6ارتفاع انفاق األردنيين على السفر  4

   7ب   ةلالستفادة من االعفاءات الجديد" القطاع السياحي"تدعو " االستثمار" 2

   7ب   الفاخوري يدعو أبناء البلقاء لالستفادة من النوافذ االقراضية 2
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0 Jordan signs letter accepting terms of $700m deal with IMF  1   

7 Minister urges Balqa youths to benefit from SME loans  2   

7 Investors take advantage of incentives in tourism sector — JIC  3   

3 No plans to reverse tax hikes on used cars — minister 4   

3 Return of expats, Tawjihi push demand for gold  5   

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/5/19/bus-23.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/5/19/bus-23.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/5/20/p1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/5/20/p1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/5/20/p1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/5/20/p1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/5/20/local-9.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/5/20/local-9.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/5/19/bus-23.pdf
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-signs-letter-accepting-terms-700m-deal-imf
http://www.jordantimes.com/news/local/minister-urges-balqa-youths-benefit-sme-loans
http://www.jordantimes.com/news/local/investors-take-advantage-incentives-tourism-sector-%E2%80%94-jic
http://www.jordantimes.com/news/local/no-plans-reverse-tax-hikes-used-cars-%E2%80%94-minister
http://www.jordantimes.com/news/local/return-expats-tawjihi-push-demand-gold
http://www.ammanchamber.org.jo/

