
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 82/01/8102  األربعاء
 الصفحة                                                                                                                                  (01400)  صحيفة الرأي

 0  حماد يؤكد ضرورة ايجاد حل إلغالق الحدود مع العراق 0

 84 فهد الفانك/ 6102النمو االقتصادي  8

 82  رئيس الوزراء يدعو لتسريع وتيرة االنجاز وتحقيق انطالقة جديدة لصندوق تنمية المحافظات 3

 82  فك ارتباط جمرك العقبة مع دائرة الجمارك االردنية: المقلي 4

 82  السفير االيطالي يطلع على تجربة المناطق الحرة 2

 82  االردن الثاني عربيا في تنافسية أسواق االتصاالت الخلوية 1

 81  لجان لتعديل تشريعات العمل الجمركي: العساف 7

 42  المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتل مرتبة متواضعة من عمليات التمويل: الجعفري 2

 

 (07337) صحيفة الدستور

 1 %57بنسبة " حادث الجمارك" رواتب تقاعدية لورثه المتوفين المصريين في  0

 1  حاوية ألعاب نارية مخزنه 01التشريعات ال تسعفنا إلتالف : مدير عام الجمارك 8

 1  الغالق منفذ طربيلوزير الداخلية يؤكد ضرورة ايجاد حل  3

 11  ما أصاب وادي االردن جراء االمطار كارثه يصل درجة االعصار: أبو حمور 4

 11  عام منذ العقبة في مخزنه نارية والعاب مفرقعات حاويات 1 على التحفظ 2

 11  العربية العمل منظمة لرئيس نائبا الحمصي انتخاب إعادة 1

 

 (4184)  صحيفة الغد

 3أ  والخاص العام القطاعين بين الشراكة مجلس يترأس النسور 0

 08أ   المقبل الشهر منتصف روسيا الى والفواكه الخضار تصدير: الزعبي 8

 0ب   دينار ماليين 4 الخزينة تكبد االستثمار قانون إعفاءات تستغل مشاريع 1 3

 0ب   السياحي للقطاع الزخم العادة رسمية مساع 4

 0ب  شباط في الزيتي الصخر من الكهرباء محطة تنفيذ تبدأ" العطارات" 2

 0ب  الثمن يدفع الذي من.. الكهرباء اسعار ارتفاع 1

 8ب  %1 ترتفع االنشاءات قطاع تسهيالت 7

 3ب  االوروبي االتحاد مع العالقات لتطوير يتطلع االردن: الفاخوري 2

 

The Jordan Times (12164)                                                                                                                        Page  

1 Olive exports banned, including to Israel 1 

2 Total, Al Manaseer to start importing fuel in Norvember 2 

3 RJ names Suleiman Obeidat as interim CEO  3 

3 PM urges work to ensure Governorate Development Fund’s success  4 
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