
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/6/6116األربعاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (16661)  صحيفة الرأي

   26 حصر التنزيالت ضمن مهرجان األردن للتسوق إجراء تنظيمي: تجار 1

   1 تسمح باستخدام عامالت منازل سوريات" العمل" 6

   6 كتاب التكليف يرسم خارطة طريق للنهوض بالقطاع الصحي 3

   3 رسوم سنوية على المركبات: تقر نظام المواقف" البلديات" 4

   66 فهد الفانك/ برنامج الصندوق بين حكومتين  2

   61 عقود الخيارات أفضل الحلول أمام األردن لتجنب تقلبات أسعار النفط: خبير عالمي 6

   61 نعمل ضمن استراتيجية وطنية شاملة في قطاع لطاقة: حياصات 7

   31 شركة 121اليوم بمشاركة " جوردن فود"افتتاح معرض  1

   31 4زيادة الحاويات الواردة للساحة % 19": جمرك العقبة" 9

   31 عالمياً على قائمة الدول األقل سعراً 71األردن بالمرتبة : تقرير 11

   31 يشارك في ملتقى مصري لالستثمار" تجارة األردن"وفد من  11

   31 ماليون يدعون لتوجيه السيولة المصرفية نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة 16

   31 أبرز تحديات التوظيف.. ضعف المؤهالت وتدني المهرات واللغة  13

   26 األسواق العربية للمدفوعات اإللكترونيةاألردن من ضمن أكبر : تقرير 14

   

   (17223) صحيفة الدستور

   1 الملقي تؤدي اليمين الدستوريـة أمـام الملك اليــوم. حكومة د 1

   61 "الغاز"رفـع أسعـار المشتقـات النفطيـة وتثبيـت  6

   66 معرض صناعي اردني في فلسطين سنويا": صناعة عمان " 3

   63  مليون دينار حجم انفاق األردنيين على السجائر سنويا 611 4

   

   (4646) صحيفة الغد

   1أ   السماح لبرادات الخضار العالقة على الحدود االماراتية بالدخول": الزراعة" 1

   1ب   التمور متوفرة واالسعار مستقرة 6

   6ب   معرض سنوي للصناعات االردنية في فلسطين 3

   3ب   في األردنوفد كوري اقتصادي ينهى أعماله  4
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3 Gov't raises fuel prices by 3.5 to 10.9%  1   

4 Authorities to crack down on firecrackers in Ramadan  2   

10 ACI to organise industrial exhibition annually in Palestinian cities  3   
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