
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 13/1/6132الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (32522)  صحيفة الرأي

 3  توسيع صالحيات رئيس الهيئة االستثمارية 3

 62  فهد الفانك/ البنك الدولي يمول وظائف للسوريين 6

 62  اعتماد شهادات المنشأ للمنتجات المصنعة في العقبة 1

 62  طن احتياطات المملكة من الذهب حتى آذار 4313 4

 62 %312من الطاقة ترتفع " الكهرباء الوطنية"مبيعات  5

 62 4نؤيد االنتقال الى الساحة رقم ": أصحاب الشاحنات" 2

 62  الشرباتي يطالب بمعالجة قضية إضراب المخلصين في العقبة 2

 56  اجراءات إللغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم الى عمان 2

 56  عالميا على مؤشر الجدارة االئتمانية 29االردن يتراجع للمرتبة  9

 56  نسخر كل االمكانيات المتاحة النجاح المشاريع الريادية: العريدي 31

 

 (32496) صحيفة الدستور

 66 وزير الصناعة البحريني يؤكد اهتمام بالدة بتطوير التعاون االقتصادي مع االردن 3

 3 دينار بالتامين الصحي 111شمول االسر التي دخلها دون  6

 3  العمل بالتوقيت الصيفي الليلة 1

 63 %61تجار االلبسة واألقمشة يعانون من زيادة في الشيكات المرتجعة بنسبه  4

 63  تبحث التعاون االقتصادي مع المكسيك" تجارة االردن"  5

 66  شركه صناعية اردنيه تشارك بمعرض كينيا التجاري 33 2

 

 (4324)  صحيفة الغد

 3ب  اسما تجاريا خالل اسبوع 155الصناعة تعتزم شطب  3

 3ب  %36الى % 9ترجيح رفع أسعار المحروقات ما بين  6

 1ب  6132مليار دوالر مساعدات أمريكية للمملكة في  31425 1

 1ب  "قانون الدخل والتهرب الضريبي"ملحس والطباع يبحثان  4

 1ب   وسط زيادة االنتاج% 2سعر الدجاج الالحم ينخفض  5
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3 Princess Muna appointed as member of UN commission on health employment, 

economic growth  

1 

3 JEDCO to highlight projects funded through its programmes  2 

3 Jordan, Egypt sign initial aviation cooperation deal  3 

4 40 years on, gov't looks to further cooperation with UNDP  4 
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