
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/7/2102االربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (01921)  صحيفة الرأي

 0 نقابة تجار الخضار تطالب بوقف الرسوم على البندورة 0

 0 طناً من البوظا خالل حزيران إلى سورية 00تصدير  2

 0 تتعهد بحل قريب" الجمارك"أزمة شحن في حدود العمري و  3

 2 ألف متر مكعب الموازنة المائية للعاصمة 121 2

 2 تبحثان إقامة مشاريع استثمارية" األوقاف"و " األمانة" 1

 01 فهد الفانك! / مرونة سوق العمل 6

 09 محطات عّدلت أسعار المشتقات النفطية قبل موعدها: مواطنون 7

 09 شهر رمضان يعزز الروح المعنوية في العمل: مهنيون 1

 36 المحكمة العليا األمريكية لن تنظر في طلب الطعن المقدم في قبل البنك العربي ألسباب إجرائية 9

 

 (06172) صحيفة الدستور

 1 رابع مدينة اردنية في الكثافة السكانية" الزعتري"  0

 1 اشهر 2مليون دينار االيرادات المحلية والمنح في  202311 2

 1 تستهجن قرارات رفع رسوم المدارس الخاصة" حماية المستهلك"  3

 11 ةتقر تخفيض الضريبة على قطاع الصناع" االقتصاد النيابية"  2

 11 مواطنون وحماية المستهلك يشتكون ارتفاع اسعار القطايف والصناعة والمخابز تنفي 1

 11 ابو ربيع يتوقع إصدار الخطة العشرية لالقتصاد الوطني خالل الشهرين المقبلين 6

 

 (1911) صحيفة العرب اليوم

 11 حصيلة سندات اليوروبونداالردن تسلم مليار دوالر  0

 11 "بدل المحروقات"تعتمد الطلبات السابقة لصرف الدفعة الثانية من " الضريبة" 2

 11 وانحسار القروض الداخلية قصيرة األجلالمديونية تستقر في أيار  3

 11  مرات وانخفضت مرة واحدة منذ بداية العام 1اسعار المحروقات ارتفعت  2

 

 (3162)  صحيفة الغد

 2ب  قرشا 61الحكومة تخفض طن الطحين المدعوم بمقدار  0

 3ب  دنانير 7استثمار دينار في حلول الطاقة الشمسية للتسخين يوفر  \ اقتصادي تحليل 2

 1ب  %1101مؤشر البورصة يرتفع  3

 1ب  مليون دينار مستوردات الطائرات وأجزائها في الثلث األول 10 2

 

The Jordan Times (11766)                                                                                                                        Page  

3 Culture Ministry, Shoman foundation sign library project agreement  1 

3 Consumer society criticizes private school fee hikes  2 
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