
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/7/4112الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (14922)  صحيفة الرأي

 42 تفوز بجائزة المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية" تجارة عمان" 1

 8 مؤسسة خالل شهر 1111عامالً وافداً وإغالق  19721تسفير  4

 42 فهد الفانك/ اقتصاديات العمالة والبطالة  1

 42 عصام قضماني/ هل أسواقنا نشاز ؟  2

 44 طن بندورة إلى األسواق الخليجية يومياً  1411تصدير : حدادين 4

 42 يطالب بتذليل العقبات أمام التجار" تجارة األردن"ممثل قطاع األلبسة في  2

 47 محمد مثقال عصفور/ شعار بحاجة لمضمون " زيادة التبادل التجاري" 7

 47 األعمال التجارية في الشرق األوسط قدماً قروض التمويل الجماعي تدفع  8

 47 انخفاض نسبة القرصنة على البرمجيات في المملكة 9

 

 (12871) صحيفة الدستور

 22  تفوز بجائزة المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية" تجارة عمان"  1

 1 مليون دينار خسائر صادرات المملكة للعراق شهريا 8 4

 1 دينار زكاه الفطر 1.4 1

 22 حركة اسواق المواد الغذائية تتجه نحو االستقرار: جوابرة  2

 22 معدل تراجع الطلب على الشقق السكنية% 41: العبدالالت لـ الدستور 4

 22 مدير الجمارك يوعز بتسريع التخليص على السلع الغذائية 2

 

 (4979) صحيفة العرب اليوم

 11 4112من األردنيين يتوقعون اقتصادا أكثر سوءا في عام % 22 1

 11 عقاريون يتوجهون لالستثمار في األبنية الموفرة للطاقة 4

 11 مليون دوالر العام الحالي 227البنك الدولي يرجح إقراض األردن  1

 11 الحكومة ترفع اسعار المحروقات للشهر الثالث على التوالي 2

 

 (1421)  صحيفة الغد

 8ب  تفوز بجائزة المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية" تجارة عمان" 1

 2أ  غزالة يدعو إلطالق جائزة جديدة في اإلبداع المعرفي والتجارة اإللكترونية أبو 4

 1ب  %1012مؤشر البورصة ينخفض  1

 1ب  freight-eالملكية تطلق نظام الشحن اإللكتروني  2

 4ب  تؤكد توفر وسائط النقل العام في العاصمة وجميع المحافظات" النقل البري" 4
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1 Jordan, Japan set to boost cooperation after 60 years of ties  1 

1 Five months on, Egyptian gas supply cut continues-Hamed  2 

3 Gov’t decides slight rise to fuel prices despite soaring oil prices  3 
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