
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/6/4104األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (01901)  صحيفة الرأي

 46  الف شهادة منشأ حتى نهاية أيار 41تصدر " تجارة عمان"  0

 46 دعوة لتطوير منظومة التفتيش على األعمال 4

 0 جنسية 64آالف عامل وافد في العقبة من  01 3

 0 توفير كميات كبيرة من الدواجن خالل رمضان 4

 44 فهد الفانك! / استراتيجية وطنية للتصدير  1

 41 مليوناً لنهاية آذار 494مليار دينار صافي المديونية و  0991 6

 41 عملية تهريب بضائع متعددةتُحبط " الجمارك" 1

 46 عدم شعبية التخاصية يرجع إلى تغييب الرأي العام وضعف الشفافية: الرزاز 8

 

 (06844) صحيفة الدستور

 81 الف شهادة منشأ حتى نهاية ايار الماضي 41تصدر " تجارة عمان"  0

 8 ن الجهودالتجارة العربية البينية ضعيفة وتحتاج لمزيد م: الروابدة  4

 9 طوق نجاه للقطاع السياحي من خسائره المتتالية" سياحة الترانزيت: " مختصون  3

 81  خالل شهر 1واستقرار  00سلع وانخفاض  1ارتفاع اسعار " : حماية المستهلك"  4

 81  عدم استقرار التشريعات مقلق لشركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 1

 81  السياسة النقدية عززت الثقة بالبيئة االدخارية واالستثمارية" : المركزي"  6

 81 تراجع استثمارات النفط في الشرق االوسط قد يرفع االسعار: " الطاقة الدولية"  1

 89 االردن أحد أهم أركان بيت االقتصاد العربي: خبراء 8

 

 (1961) صحيفة العرب اليوم

 04 الف شهادة منشأ في خمسة أشهر 41تصدر " تجارة عمان" 0

 04 مليون دينار في نيسان الماضي 414المديونية ارتفعت : صندوق النقد 4

 04 "متوسطة المساحة"ألف شقة  04االردنيون يشترون  3

 01 اضعف التدفقات االستثمارية للمنطقة" الربيع العربي: "اقتصاديون 4

 

 (3136)  صحيفة الغد

 8ب  أشهر 1إصدار ألف شهادة منشأ في  \أخبار الغرفة  0

 0ب  دراسة شاملة لتقييم أداء مكاتب ترويج االستثمار والصادرات الخارجية: أبو ربيع 4

  3ب  مليار دينار 390بالمملكة إلى ارتفاع التداول العقاري  3

 3ب  تحصل على شهادات جودة للتصدير للسوق األسترالية" األسمدة اليابانية األردنية"منتجات  4

 3ب  %1931مؤشر البورصة يرتفع  1

 8ب  خالل الربع األول% 43مستوردات المملكة من السكر ترتفع  6
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2 Refugee influx raises Kingdom`s population by 10%, takes heavy toll on economy-

Planning Ministry  
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10 Workshop tackles labor issues  2 

10 Regional economies wither under Arab Spring-politicians and economists  3 
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