
   
 

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 13/1/4132االثنين 

 
 الصفحة                                                                                                                                  (35851)  صحيفة الرأي

 3 استمرار الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة 3

 3 "النواب" يحيل مشروع قانون الشراكة بين القطاعين إلى لجنته االقتصادية 4

 8 "السياحة النيابية": تطوير التشريعات الناظمة للعمل السياحي 1

 8  "األعيان" يشرع بمناقشة قانون الزراعة 2

 45 مليار دينار االستثمار غير األردني باألوراق المالية في قطاع الصناعة 4132 5

 45 بين األردن والسودانالمطالبة بتفعيل االتفاقيات وتذليل عقبات المسيرة التجارية واالستثمارية  2

 42 القطاع التجاري في مؤتة والمزار الجنوبي يحتج على قرار رفع رسوم النفايات 7

 42 انطالق فعاليات المنتدى العربي حول التنمية المستدامة في عمان 11 األربعاء 8

 28 اقتصاديون: الشركات العائلية بين مطرقة الحكومة وسنديان دعم االقتصاد 9

 

 (32781) صحيفة الدستور

 1 % من صافي ارباح " الشركات المساهمة" لصندوق البحث العلمي3" النواب": يخصص  1

 1 الف دينار 42االقتصاد النيابية" ترفع اإلعفاءات الشخصية والعائلية في ضريبة الدخل الى "  2

 6  مليار لسداد ديون المملكة 315مليار دينار خصص منها  317النسور: الشركات التي تمت خصخصتها بيعت بـ  3

 8  انشاء منطقة تجارة حرة تركية في العقبة 4

 11 زيارة امير قطر تعزز العالقات االقتصادية بين البلدين الشقيقين 5

 11 مجلس ادارة جديد لجمعية المحاسبين االردنيين 6

 18 ترجيح تثبيت أسعار المحروقات للشهر المقبل 1

 11 اقتصاديون : رسالة الملك تحدد أولويات النهوض باالقتصاد الوطني 8

 

 (5931) صحيفة العرب اليوم

 3 رسالة الملك للنسور "شيفرة" لثورة بيضاء في تشريعات وإجراءات االقتصاد 1

 32 ال تعديل على اجور النقل العام في المملكة 2

 32 البراري: "الرقابة الداخلية" خط الدفاع األول عن المال العام ومكافحة الفساد 3

 32 التئام االجتماعات التحضيرية "للجنة العليا االردنية السودانية 2

 

  (1274)  صحيفة الغد

 4ب  %3429مؤشر البورصة ينخفض  1

 4ب  "معان التنموية" توقع اتفاقية لتوليد الطاقة الشمسية 2

 1ب  يحملون الحكومة مسؤولية تنويع المصادر المحليةمسؤولون في قطاع الطاقة  3

 1ب  اقتصاديون يؤكدون أهمية النهج التشاركي التشاوري بين القطاعين العام والخاص 4

 1ب  اقتصاديون: الرؤية الملكية ترسم معالم التنمية الشاملة وتخفض مستويات الفقر والبطالة 5
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 2ب  ألف طن قمح وشعير 111عطاءين منفصلين لشراء "الصناعة" تطرح  6

 2ب  مخالفة منذ بداية آذار 254"الصناعة" تحرر  1

 2ب  تجارة عمان" تعقد دورة "إدارة األزمات التسويقية"" 8

 8ب  %4مستوردات المملكة من الخشب ومصنوعاته تنخفض  1

 

The Jordan Times (11688)                                                                                                                        Page  

1 King calls for building on findings of privatization review panel  1 

1 Think tank to contribute own plan to improve economy  2 

2 Program to fund start-ups seeking to tackle urban challenges  3 

8 Lower interest rate in 2014  4 
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