
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/6/4112األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (11912)  صحيفة الرأي

 11 مراد يدعو إلقرار قانوني الضريبة واالستثمار بما يتوافق مع اإلصالح االقتصادي 1

 61 دد الحركة االقتصاديةرفع رسوم خدمات ميناء الحاويات يه: ممثلو قطاعات اقتصادية 4

 6 سميح المعايطة/ أردنيون وغربة واستثمار 1

 6 الحكومة ملتزمة بتوفير البيئة الجاذبة لالستثمارات: النسور 2

 11  تعديل أسعار المحروقات 1

 11 حتاحت يدعو إلى مضاعفة حصة الدواء األردني في العطاء الموحد 6

 11 تخشى تدني تنافسية القطاع الصناعي وجاذبيته لالستثمار" المستثمرين األردنية" 7

 14 أسعار الغذاء العالمية تسجل أول زيارة منذ آب: تقرير 8

 

 (16821) صحيفة الدستور

 22 تدعو النواب العادة النظر بقانوني الدخل واالستثمار" تجارة عمان" 1

 41 مليار دينار استثمارات الطاقة المتجددة في األردن" 4: "قموة 4

 24 األمن واالستقرار عناصر جاذبة لالستثمار: الطباع 1

 24 انخفاض ملموس على أسعار الخضار والفواكة محليا   2

 24 البلبيسي رئيسا  لجمعية الرخاء 1

 22 االسواق تتهيأ استعدادا لرمضان": الدستور"جوابرة لـ  6

 22 لمشروع النافذة الواحدة تعقد اجتماعها األولاللجنة التوجيهية العليا  7

 

 (1917) صحيفة العرب اليوم

 12 البنك المركزي يجدد ثقته بربط سعر صرف الدينار بالدوالر 1

 12 مليون دينار استثمارات االردنيين في القطاعات االقتصادية 11 4

 12 ماذا تعرف الحكومة عن دخل األردنيين؟/ تحليل اقتصادي  1

 11 االرتفاع في أسعار اللحوم المستوردة غير مبرر: حماية المستهلك 2

 11 ارتفاع الطلب على الذهب في السوق المحلية 1

 

 (1111)  صحيفة الغد

  إلقرار قانوني الضريبة واالستثمار" النواب"مراد يدعو  1

  البنوك في أجنبية عمالت دينار مليار 9,8 4

  الصناعة تنافسية تدني تخشى" المستثمرين" 1

  "االستثمار"تنجز قانون " االقتصاد"لجنة  2

  في الربع األول%  7ترتفع " إسرائيل"مستوردات المملكة من  1

 

The Jordan Times (11739)                                                                                                                        Page  

1 Jordan to host international economic conference on June 6  1 

3 Gov’t raises gas price, lowers cost of kerosene, diesel  2 

3 Ensour discusses trade cooperation with British PM envoy  3 
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