
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/6/2102االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (01901)  صحيفة الرأي

 42 ورشة حوارية حول تفتيش العمل والتشغيل والعمالة الوافدة 0

 0 مشروع طموح مع اإلمارات لتوليد الكهرباء: النسور 2

 6 "كأس العالم"و " الخيم الرمضانية"تعلن تعليمات " األمانة" 4

 44 نتائج اقتصادية ومالية إيجابية تحققت رغم الظروف الصعبة: فريز 2

 44 2104مقارنة بنفس الفترة من % 21الطلب على سوق األلبسة يتراجع بنحو : القواسمي 1

 44 مركزاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقةالمملكة مؤهلة : اقتصاديون 6

 41 2102انتهاء التحضيرات إلقامة معرض جايمكس  7

 

 (06822) صحيفة الدستور

 71 الف طن قمح وشعير األسبوع الحالي 211تشتري " التجارة والتموين" 0

 71 أسعار الغذاء في الربع األولارتفاع % 2: البنك الدولي 2

 71 أسهم بورصة عمان تبدأ تعامالت األسبوع على ارتفاع بتعامالت نشطة 4

 71 تنظم عددا من اللقاءات لالستفادة من الخبراء الهولنديين" جيبا" 2

 71 تؤكد استقرار اسعار السلع األساسية والرمضانية" اإلستهالكية المدنية" 1

 

 (1918) صحيفة العرب اليوم

 04 "ضمان الودائع"من أرصدة القطاع المصرفي بالدينار تخضع لمظلة % 78 0

 04 عاما 21رخصة دائمة لمدة " الكهرباء االردنية"الحكومة تمنح  2

 04 الى رفع حصصها من الطحين" الصناعة"تدعو " المخابز" 4

 02 "االستونية"اتفاق ينهي الخالف بين الحكومة والشركة  2

 02 ضريبة من االجور واالتعاب% 1النواب يقرون  1

 

 (4142)  صحيفة الغد

 2ب  قرشا 60الحكومة ترفع سعر طن الطحين المدعوم  0

 4ب  للمبالغ المدفوعة من أي شخص اعتباري مقيم% 1تقر اقتطاع ضريبة " اإلقتصاد النيابية" 2

 4ب  %1512مؤشر البورصة يرتفع  4

 4ب  الغد تنشر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2

 8ب  مليون دينار مستوردات مستحضرات التجميل في الربع األول 41 1
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1 Kingdom to become renewable energy regional leader-PM  1 

3 Cabinet allocates additional JD5m for Public Works Ministry  2 

8 Foreign debt kills economic growth  3 
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