
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/5112/ 1بربعا  األ
 الصفحة                                                                                                                                  (10511)  صحيفة الرأي

 1 مليابرات دوالبر لتمويل خطة االستجابة لألزمة السوبرية 3ندا  أبردني لتوفير  1

 1 األبردن يتسلم برئاسة مجلس األمن اليوم 5

 0 تؤكد توفر الشروط الصحية للمستوبردات" الزبراعة" 3

 51 عصام قضماني/ المديونية وبرنامج التصحيح  4

 51 5112تراجع أسعابر الذهب يبلغ مداه في : تقرير 2

 55 مذكرة تفاهم بين المجلس االقتصادي واالجتماعي االبردني ونظيره المغربي 0

 55  نشرة إبرشادية جديدة ألسعابر الحديد محليا   1

 53 لجان التدقيق والتحقيق تساهم في المحافظة على المال العام: البرابري 8

 41 تشغيل المركز الموحد للنقل الدولي منتصف نيسان المقبل: الحمود 9

 

 (11134) صحيفة الدستوبر

 1  "اوكتان 92" قرشا  11قرشا للتنكة و  21" اوكتان 91" زياد اسعابر بنزين  1

 2  لصادبرات االبردنية لتراجع قيمه ليرتهاسوبريا تغلق حدودها امام ا" : الزبراعة "  2

 11 %12إعفا  غرامات الدخل والمبيعات بنسبة  3

 11  جلسة االبردن في ملتقى االستثمابر تؤكد على تميز البيئة االستثمابرية للمملكة 4

 

 (0105) صحيفة العرب اليوم

 14 مليون دينابر 542تقلبات سعر الصرف تخفض المديونية  1

 14 5114مليابر دينابر فاتوبرة المتقاعدين الحكوميين خالل  1.1 5

 14 لدعم الموازنة" المنحة األمريكية"مليون دوالبر من  21الخزينة تتسلم  3

 

 (3850)  صحيفة الغد

 1أ  حول نظام التفتيش االلكتروني" تجابرة عمان"وبرشة في  1

 1ب  أيابر 52باخرة الغاز العائمة تصل العقبة في : سيف 2

 5ب                                                                    توقعات بابرتفاع الطلب على استئجابر الشقق السكنية 3

 3ب  يبحث مع قنصل جزبر القمر التعاون االقتصادي" االعمال الفلسطيني االبردني" 4

 3ب  تشمل المحافظات ومدابرس األونروا" صنع في االبردن"حملة  5

 

The Jordan Times (11989)                                                                                                                        Page  

2 US transfers last tranche of 2014 budget grant 1 

2 Liquefied natural gas ship arrives in Aqaba on May 25-Seif 2 

2 Social security subscribers urged to pay dues to benefit from natural death insurance 3 

3 Gas prices up by 4.5%   4 

3 ‘Huge turnout’ reported as taxpayers seek to benefit from fine exemption 5 

10 Jordan, India reaffirm drive for further cooperation exemption 6 
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