
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/5132/ 13اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (31121)  صحيفة الرأي

وواجبنا ان نحمي حدودنا .. عالقاتنا مع الدول العربية قوية جدا/ ثقة بشعبي لنسير الى األمام رغم التحديات: الملك 3
 وشعبنا

35-

31 

 15 دةايدنا وح/ اعالن غرفة تجارة عمان 5

 8 الحباشنة يدعو لرؤية استراتيجية بين االردن والعراق 1

 8 النواب يشرع بمناقشة قانون الصرافة 4

 38 العمل جار إلنشاء دار ايواء لعامالت المنازل 2

 51 من األردنيين يعتقدون بانعكاسات سلبية لالتفاق النووي االيراني على المملكة% 14: استطالع 1

 51 الفايز يؤكد أهمية السياحة الداخلية للمواقع األثرية 7

 51 من العاملين بالعاملين بالقطاع السياحي في البترا متعطلين عن العمل% 05 8

 52 خفض الفائدة على القروض الزراعية 9

 13 الصيني سينعكس ايجابا على أسعار السلع المستوردة" اليوان"انخفاض صرف : ديرانية 31

 15 المقاول األردني يلقي قبوال اقليميا وعالميا: الحمادي 33

 11 الضريبة تدعو المكلفين لتحديث عناوينهم االلكترونية 35

 11 صناعيون يطالبون الحكومة بتخفيض النفط بما يتوافق مع أسعاره عالميا 31

 

 (37585) صحيفة الدستور

 3-2 وشعبنا حدودنا نحمي أن واجبنا: الملك 3

 1 يجب التسهيل على المراجعين والمستثمرين المكلفين بتقدير ضريبة الدخل: النسور  5

 1 %3254 عن يقل اال يجب" المحروقات"  اسعار على المرتقب التخفيض 1

 1 االنسان حقوق بمؤشر عربيا االول االردن 4

 8  الصرافة أعمال لممارسة المركزي البنك موافقه يشترط النواب 2

 

 (1975)  صحيفة الغد

 7أ  وشعبنا حدودنا حماية واجبنا: الملك 3

 33أ  الطفيلة  تنمية لبرنامج المتوقع الحكومي اإلنفاق حجم مليونا 349: الفاخوري 5

 3ب  أيلول مطلع المتجددة للطاقة" األخضر الممر" عطاء صيغة بحث 1

 5ب  الدراسي العام بدء مع والزي القرطاسية على مرتفع طلب 4

 1ب  األربعاء األردني الخليجي االقتصادي التواصل منتدى افتتاح 2

 1ب  واحدة بشحنة فوسفات طن ألف 72 تصدر الفوسفات 1
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8 Changing retirement age by Fahed Fanek 2 

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/734461.html
http://www.alrai.com/article/734461.html
http://www.alrai.com/article/734461.html
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/734452.html
http://www.alrai.com/article/734452.html
http://www.alrai.com/article/734449.html
http://www.alrai.com/article/734449.html
http://www.alrai.com/article/734467.html
http://www.alrai.com/article/734467.html
http://www.alrai.com/article/734478.html
http://www.alrai.com/article/734479.html
http://www.alrai.com/article/734479.html
http://www.alrai.com/article/734481.html
http://www.alrai.com/article/734550.html
http://www.alrai.com/article/734550.html
http://www.alrai.com/article/734483.html
http://www.alrai.com/article/734489.html
http://www.alrai.com/article/734503.html
http://www.alrai.com/article/734503.html
http://www.alrai.com/article/734512.html
http://www.alrai.com/article/734512.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/17689/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%3A+%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D9%86%D8%A7+%D8%A3%D9%86+%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%8A+%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7+%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%86%D8%A7.html
http://pdfstore.addustour.com/1/4/1/1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/1/1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/1/1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/1/8-local.pdf
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.ammanchamber.org.jo/

