
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 82/1/8112الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (12511)  صحيفة الرأي

 88  تجارة عمان تطلق خدمة تجديد شهادة العضوية الكترونيا 1

 8  ال أضرار في القطاع الزراعي حتى اآلن: حدادين 8

 1  مليون دينار دعم الطحين واالعالف العام الماضي 811: وزيرة الصناعة 1

 1  تثمين فلسطيني إلعفاء أبناء غزة من روسم تصاريح العمل واإلقامة 4

 81  فهد الفانك/ عيوب التسعيرة الشهرية 5

 81  عصام قضماني/ إعفاءات سخية 2

 81  مليون دينار 15تكبد قطاعات تجارية خسائر بـ " الجوية"فوضى التصريحات  7

 88  قائمة استرشادية ألسعار االسمنت االسود 2

 88  هل يلبي االحتياجات التمويلية لألردن.. مؤتمر لندن للمانحين 9

 41  مليون دوالر 48يقرض االردن " النقد العربي" 11

 41  جهود لتشغيل ساحة المناولة في العقبة منتصف شباط: مصدر 11

 41  تبحث استراتيجية االسكان الوطنية مع البنك الدولي" المقاولين" 18

 

 (17489) صحيفة الدستور

 17  تطلق خدمة تجديد شهادة العضوية إلكترونيا" تجارة عمان"  1

 1  دوالرا للبرميل 17البنك الدولي يخفض توقعاته ألسعار النفط الخام الى  8

 1 دنانير للطن بداية شباط 1توجهات لخفض اسعار االسمنت  1

 8  النشرات الجوية غير الدقيقة تكبد االقتصاد خسائر كبيرة: النسور  4

 11  المستثمرين ومركز للتدريب في سلطة العقبةاستحداث مكتب خدمات لكبار  5

 12  االردن يتخذ خطوات غير مسبوقة لتحفيز المستثمرين 2

 

 (4181)  صحيفة الغد

 11  تجارة عمان تطلق خدمة تجديد شهادة العضوية الكترونيا  1

 5  يكشفان اليوم آلية لتشغيل الالجئين السوريين بالمملكة" العمل الدولية"االردن و 8

 5  "االتجار بالبشر"تنسب بإغالق مصنع بشبهة " تفتيش العمل" 1

 7 تعيين اللوزي مديرا لمدينة عمان خلفا لمسعد 4

 11  مليار دوالر لمواجهة أزمة اللجوء 8.2المملكة تحتاج : البنك الدولي 5

 18  االردن الثالث عربيا بأقل الدول فسادا 2

 18  االقتصاد االردني تالفى الكثير من التحديات" الخزانة االمريكية" 7

 

The Jordan Times (12241)                                                                                                                        Page  

1 Jordan progresses in global anti-graft index 1 

1 ‘ILO ready with plan to help refugees, hosts access decent jobs’  8 

2 8-15% drop in fuel prices expected for February - syndicate 1 

4 Finance minister thanks US for upping aid to Kingdom 4 
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