
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5135/ 13األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (31511)  صحيفة الرأي

 51 انطالق ندوة في فيينا تبحث األعمال في األردن 3

 3 ال استيراد للدواجن من تركيا وكندا" الزراعة" 5

 8 إجراءات تفتيش الخضار على الحدود السعودية تسبب خسائر للمصدرين 1

 51 مليار دينار اإليرادات الضريبية في الربع األول من العام الحالي 4

 51 لتشجيع السياحة العالجية" المستشفيات األردنية"و " الملكية"شراكة بين  5

 54 تبحثان تحديات الصناعة األردنية" جمعية المستثمرين"و " المواصفات" 1

 55 إشهار فرع ملتقى رجال األعمال الفلسطيني األردني في العقبة 7

 55 الخامس في عمانبدء فعاليات مؤتمر الغذاء  8

 44 "القوانين"ديرانية يطالب الحكومة بتسهيالت وإعادة النظر بـ  9

 

 (37391) صحيفة الدستور

 55  حول بيئة األعمال االردنية" تجارة النمسا" ندوة في  3

 3  اجراءات تفتيش الخضار على الحدود السعودية تسبب خسائر للمصدرين 5

 3  إخضاع شركات التمويل األصغر لرقابة وإشراف البنك المركزي 1

 3  من المواد الغذائية% 87االردن يستورد  4

 5  تشكل لجنة للنظر في شكاوى واقتراحات تراخيص االبنية والمهن" األمانة"  5

 55  دول التحول العربية بحاجة لتصحيح البنية االقتصادية: دولي تقرير  1

 54 ماليين يورو في المملكة 1إعالن مشاريع طاقة متجددة بقيمة  7

 

 (1514) صحيفة العرب اليوم

 38 5135مليون من دون كفالة نهاية  511مليار دوالر سندات بكفالة أمريكية منتصف العام و  3.5 3

 38 قيراطا 53دينار سعر غرام الذهب  54.55 5

 39 % 1توقـــعـــات برفــــع أســـعار المـــــحروقات  1

 39 مليون دينار الصادرات األردنية لدول الخليج خالل الربع األول 551 4

 39 الخدمات اإللكترونية تسهم في االرتقاء بمستويات األداء الوظيفي: البراري 5

 

 (1885)  صحيفة الغد

 8ب  عليان يدعو الشركات النمساوية لالستثمار في المملكة 3

 33أ  %41تتحفظ على معارض تشتري السيارات والعقارات بشكات آجلة وبزيادة " مكافحة الفساد" 5

 3ب  "الخيم الرمضانية"ال تعديل على تعليمات ترخيص : الفايز 1

 5ب  مشاريع فائزة بمنحة دعم الطاقة المتجددة 9يعلن هوية " االتحاد االوروبي" 4

 5ب  صناعة االردن تنظم ملتقى للملحقين االقتصاديين العرب واالجانب بالمملكة 5

 5ب  تشارك في المنتدى االقتصادي العربي اليوناني" تجارة االردن" 1
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10 Murad assures Solvakian businessmen of Jordan’s keenness on reforms 1 

3 Sector leaders highlight potential for further growth in medical tourism 2 

3 Poland looks to increase business cooperation with Jordan-diplomat  3 

4 Union criticizes inspection of Jordanian agricultural goods on Saudi border  4 

10 Finance Ministry preparing plan to apply int’l audit standards in public sector  5 

10 Companies financing smallest frims come under central bank regulations 6 

11 RJ signs MoU with Jordan hospitals Association to boost medical tourism 7 
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