
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/5102/ 4األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (07061)  صحيفة الرأي

 04 آالف شهادة منشأ في شهرين 4تصدر " تجارة عمان" 0

 12 مليون دوالر قرض أوروبي إلنتاج األدوية المبتكرة في المملكة 31 5

 12 صادرات الزراعة تتجاوز المليار دينار 3

 12 مساهمة غير األردنيين في البنوك% 71 4

 12 ألف دينار من ضريبة المبيعات 62إعفاء التجار الذين تقل مبيعاتهم عن  2

 11 رؤية مستقبلية لتحقيق أمن التزود بالطاقة: سيف 7

 11 مليار دوالر احتياجاتنا الستضافة الالجئين 5.1األزمة السورية أنهكت موارد األردن و : فاخوري 6

 11 االقتصادية العالقة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاصخبراء يطالبون بحل المشكالت  8

 11 في إخراج قطاعي الصناعة والتجارة من عنق الزجاجة" العلي"هل تنجح الخبرات الطويلة لـ  1

 04 عن العام الماضي% 01تريليون دوالر موجودات البنوك العربية بارتفاع  3.0 01

 

 (06017) صحيفة الدستور

 21  شهادة منشأ خالل شهرين 4406غرفة تجارة عمان تصدر  0

 2  القواعد الفنيةترفض إجازة شحنه القمح البولندية لعدم مطابقتها " الغذاء والدواء"  5

 1 دراسة متكاملة لمنظومة الموانئ بالعقبة تتماشى وتطور صناعه النقل البحري: الملقي  3

 24  مليار دوالر المطلوب لتمويل خطة االستجابة االردنية لالزمة السورية 5.11: جودة  4

 21 سنعمل على بناء شراكة حقيقية مع الحكومة: نقيب تجار المواد الغذائية  2

 21 االردن قطع شوطا طويال في تحقيق التحرير االقتصادي والتجاري 7

 21  إلزاميا بالضمان االجتماعيشمول اصحاب العمل العاملين في منشآتهم ولحسابهم الخاص  6

 

 (7045) صحيفة العرب اليوم

 04 مليون دينار 5خسائرها الشهرية  شاحنة اردنية متوقفة عن العمل 421 0

 04 اي تالعب في الختم االنكماشي يظهر بشكل واضح: المصفاة 5

 04 إشغال الفنادق في البترا%  8 3

 02 ماليين دينار أرباح صندوق استثمار أموال الضمان العام الماضي 316 4

 02 شويكة تؤكد ضرورة إعادة األردن مركزا لصناعة التكنولوجيا 2

 

 (3616)  صحيفة الغد

 1ب  شهادة منشأ خالل شهرين 4406غرفة تجارة عمان تصدر  0

 5أ  النسور يبحث مع آموس أعباء استضافة الالجئين السوريين 5

 1أ  لسديد ضريبة المسقفات واالستفادة من اعفاءات الغراماتتدعو " االمانة" 3

 2ب  االقتصاد االردني خرج من عنق الزجاجة: كوستال 4

 2ب  صندوق تنمية المحافظات يوفر أدوات تمويل إسالمي لدعم المشاريع: عريدي 2

 2ب  %54احتياطي الذهب يرتفع  7

 1ب  شكاوى من تالعب سماسرة العقارات 6

 1ب  من موجودات البنوك العربية% 36السعودية واالمارات تستحوذان على  8
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