
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/7/4102خميس ال
 الصفحة                                                                                                                                 ( 04921)  صحيفة الرأي

 31 ألف شهادة منشأ منذ بداية العام 41تصدر " تجارة عمان" 0

 4 تواصل مناقشة قانون االستثمار" مالية األعيان 4

 1 يشهر استراتيجية النهوض باالقتصاد األردني" العمل اإلسالمي" 3

 04 عماد عبد الرحمن/ تحديات القطاع الزراعي  2

 01 نبتة بعلية وقصة نجاح.. الزراعة في األردن  4

 09 الحموي يحذر من أزمة خبز نتيجة تراجع كميات الطحين للمخابز 1

 09 الطلب على المواد الغذائية يعود لمستوياته الطبيعية: جوابرة 7

 09 أبو غنيمة ينفي مسؤولية المزارعين عن ارتفاع أسعار الخضار 8

 31 بنظام النقل والتوزيع" الطاقة المتجددة"إعفاءات لمؤسسات حكومية تربط  9

 

 (01873) صحيفة الدستور

 81  الف شهادة منشأ منذ بداية العام 41تصدر اكثر من " تجارة عمان"  0

 81 الف سيارة تم التخليص عليها خالل ستة اشهر 8241 4

 81 مخالفات تموينية منذ بداية رمضان 013تحرر " التجارة والتموين"  3

 81 سريان قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات على شركات التمويل 2

 81 قاري لستة اشهرمليار دينار حجم التداول الع 348 4

 

 (4980) صحيفة العرب اليوم

 81 ماليين دينار 318في الثلث األول ليبلغ % 00عجز الموازنة يرتفع  0

 81 ألف طن شعير 193ألف طن مخزون المملكة من القمح و  921 4

 81 4102نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الربع االول من العام % 3,4 3

 81 مليون دينار صادرات االردن الغذائية والزراعية 349 2

 

 (3414)  صحيفة الغد

 3ب  معظمها لإلماراتالتجارة ألف شهادة منشأ صادرة عن غرفة  41 0

 0ب  في نهاية الثلث األول% 03الذهب قيمة احتياطي ارتفاع  4

 0ب  استئناف انجاز مشروع الباص السريع في أيلول: الصمادي 3

 4ب  ينشط الحركة السياحية" اقليم البترا"تخفيض ضريبة المبيعات الفندقية في  2

 3ب  تستهجن رفع أسعار المحروقات" حماية المستهلك" 4

 8ب  %1,19مؤشر البورصة ينخفض  1
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1 GDP growth stands at 3.2% in first quarter  1 
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2 Jordan, Japan eye closer cooperation  2 

2 Third of Jordan’s population lives below poverty line at some point of one year-study  3 

2 Muslim Brotherhood unveils new economic strategy  4 

3 Senate committee discusses investment bill  5 

10 Halawani, Trigunayat exchange views on expanding Jordan-Indian business ties  6 

10 Agricultural exports rise 21% during first four months of 2014  7 
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