
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/8105/ 82الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (06861)  صحيفة الرأي

 4 األردن ومصر أسسا خارطة جديدة للعالقات االقتصادية: محلب 0

 08 اتفاقية لنقل تقنية االستمطار الصناعي إلى المملكة: سفير تايلند 8

 82 توقع اتفاقية مصالحة مع رئيس مجلس إدارتها األسبق" اموال إنفست" 1

 82 خطة عشرية لقطاع اإلسكان بالتعاون مع البنك الدولي 4

 82 %4.4ارتفاع حركة الشحن الجوي السنوية بنسبة ": علياء الدولي" 5

 58 المراكز التجارية تعرض مواد رمضان قبل حلوله بأسبوع 6

 58 يسهم في تنظيم خدمات الدفع اإللكتروني في المملكة" المركزي" 2

 58 اختتام فعاليات المؤتمر السادس لرجال األعمال العرب والصينيين في بيروت 2

 

 (02041) صحيفة الدستور

 02  يوم اقتصادي اردني في فينا 0

 0 8106المجالس البلدية الحالية تنتهي قانونيا في آب فترة  8

 5  االردن ومصر يوقعان عشرة بروتوكوالت واتفاقيات تعاون تشمل مختلف القطاعات 1

 02  مليار دينار تكلفة مشاريع تطوير خدمات النقل العام 4

 02  ملتقى تجاري اردني الماني 5

 

 (6811) صحيفة العرب اليوم

 1 "رمضان"فترة انتقالية وستنخفض في : والمزارعون.. ارتفاع أسعار الخضر 0

 04 8105توثـيـق احتــياطـات اليــورانيـــوم المكتشــف نـهايـــة : الوريكــات 8

 04 مليون دوالر 046توقع مذكرة تفاهم لقرض ياباني بـ " التخطيط" 1

 05 االردن حقق استراتيجية أمان الطاقة: غانم 4

 05 الدخلالحكومة توافق على مشاريع االنظمة المنبثقة عن قانون ضريبة  5

 

 (1228)  صحيفة الغد

 1ب  فينا تستضيف يوما اقتصاديا اردنيا 0

 4أ  مليون دينار خسائر قطاع الشاحنات جراء أحداث العراق وسورية 511: الداوود 8

 0ب  لضريبة الدخل% 8اعفاء بضائع وسلع من اقتطاع  1

 2ب  توفر السلع الرمضانية" االستهالكية المدنية" 4

 

The Jordan Times (12037)                                                                                                                        Page  

2 ‘No decision yet on controversial polish wheat shipment’ 1 

3 Legislation bureu receives draft amendments to Panel Code  2 

3 Gov’t buying wheat, barley at preferential prices from local farmers 3 

3 ICT executives from 20 countries to convene in Amman nest week 4 

3 Japan extends $196 million soft loan to Jordan 5 

4 Amman, Cairo set new roadmap for economic, commercial ties- Mahlab 6 

10 Passenger traffic, aircraft movements decline; cargo traffic increases at QAIA 7 
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