
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 82/5/8102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05901)  صحيفة الرأي

 28 وزارة العدل وتجارة عمان توقعان مذكرة تفاهم لتمديد عمل كتاب العدل المنتدبين بالغرفة 0

 6 التلهوني: دور قانون التنفيذ إيصال الحق ألصحابه 8

 89 ماليين دينار نفقات سفر األردنيين للخارج خالل الربع األول 812 2

 21 بين التهرب الضريبي والحوافز واإلعفاءات / محمد مقال عصفور 2

 28 منتدون: النقل العام أساس التنمية االقتصادية واالجتماعية في المدينة 5

 56 % ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة عالميا  85جوابرة:  6

 56 الطراونة: الطاقة البديلة خيار استراتيجي لعدم وجود نفط بكميات تجارية 7

 56 العربي تبدأ اليوم في اسطنبول –التركي فعاليات الملتقى االقتصادي  2

 56 أبو ربيع: نسعى إلى مأسسة العالقات االستثمارية مع الهند 9

 

 (06227) صحيفة الدستور

 32 ليال 01وزارة العدل تمدد عمل كتاب العدل في تجارة عمان حتى الساعه  0

 1 العاملين في العمارات والفللزيادة رسوم تصاريح الوافدين   %:21بنسبة  8

 1 مجلس الوزراء يوجه " الطاقة الذرية" لالستمرار في استكشاف اليورانيوم 2

 31 % معدل رفع اسعار المحروقات للشهر المقبل8 2

 32 مليون دينار قيمة التهرب الضريبي 011الضمان االجتماعي:  5

 32 معرض الصناعات االردنية الشامل في حزيران المقبل 6

 

 (5955) صحيفة العرب اليوم

 02 8105تعميم مبكر من وزير المالية للبدء في إعداد موازنة  0

 02 تراجع نشاط شركات الصيرفة من بداية شهر ايار الحالي 8

 02 د.سيف: األردن االول عربيا في عملية االصالح 2

 05 مليون دينار خسائر المملكة 251استمرار توقف توريد النفط العراقي و  2

 05 الحكومة تطلق االستراتيجية الوطنية للتصدير 5

 05 مشاركة اردنية بمعرض الجزائر الدولي 6

 

 (2589)  صحيفة الغد

 1ب  % في الربع األول1,5ميزانية "المركزي" تنمو  0

 1ب  مليون دينار كلفة االسطوانات الهندية المرفوضة 5,2تتحمل "المصفاة"  8

 3ب  تكريم تجار ملتزمين بتعليمات "المواصفات" 2

 3ب  %1,86مؤشر البورصة ينخفض  2

 8ب  %87مستوردات المملكة من سورية تهبط  5
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2 Chile seeks to improve ties with Jordan-ambassador 1 

10 Indian delegation, Jordan Investment Commission head discuss business issues  2 

10 Jordan launches 2014-2019 National Export Strategy  3 
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