
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/6/4102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                 ( 05901)  صحيفة الرأي

 44 تثمن إعفاء الخلوي من ضريبة المبيعات" تجارة عمان" 0

 1 الشاحنات العالقة على الحدود المصرية الليبية تبدأ عودتها للمملكة 4

 1 "دستور – 001"اقتصاديون يطالبون بضرورة تواؤم قانون الشراكة بين القطاعين مع المادة  3

 1 ألف رأس من الخراف متوفر في رمضان 224": الزراعة" 2

 1 طن حمضيات عبر جابر 641ترفض إدخال " الزراعة" 5

 40 مليون دينار ارتفاع االستثمار غير األردني في بورصة عمان بأيار 6,1 6

 40 شركة وطنية تعرض منتجاتها في معرض الصناعات األردنية 011 1

 22 رد جمعية وكالء السياحة والسفر 1

 21 تهدد اللجوء للقضاء إلبطال إخضاع المستوردات المعفاة لرسم بدل خدمة" المواد الغذائية" 9

 

 (06125) صحيفة الدستور

 0 مجلس الوزراء يطلع على التصور المستقبلي لالقتصاد 0

 6 اللجوء السوريالموازنة تحتاج ألربعه مليارات دينار لمواجهه تحديات : الطراونه  4

 01 حوافز للقطاع الخاص لتطوير مساهمته في تنمية المجتمع" : األمانة"  3

 01 الصحافة االقتصادية أساس القرارات السياسية في الدول: إعالميون  2

 01 تناقش قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص" االقتصادية النيابية"  5

 

 (5960) صحيفة العرب اليوم

 02 البنك الدولي يدرس تقديم قرض بمليار دوالر لألردن 0

 02 إلغاء اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحروقات حتى إشعار آخر 4

 02 تأخر قراءة العدادات ال يرتب ارتفاعا في قيمة الفاتورة": تنظيم قطاع الكهرباء" 3

 05 4102من االنفاق العام في الربع األول % 35فاتورة الرواتب تشكل  2

 05 مليون دينار مشتريات االردنيين من الذهب الشهر الماضي 01 5

 05 اجراء دراسة شاملة لمراجعة وتقويم قطاع النقل في المملكة 6

 

 (3531)  صحيفة الغد

 0ب  مستشارا ماليا لمشروع التوسعة الرابع" ايرنست آند يونغ"تعين " المصفاة" 0

 0ب  سنوات 3خالل " جيوب الفقر"مشروعا عبر برنامج  0466تنفيذ  4

 4ب  نقطة 4052مؤشر البورصة يثبت عند  3

 4ب  مركز هوية يطلق مشروع المرصد اإلقتصادي األردني المستقل 2

 3ب  كيم يطالب المجتمع الدولي بتقديم مساعدات كافية لألردن للتغلب على أعباء اللجوء السوري 5

 1ب  في الربع األول% 01صادرات األردن إلى العراق ترتفع  6

 1ب  ال ارتفاع على أسعار السلع خالل رمضان": اإلستهالكية المدنية" 1
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3 Cabinet discusses progress of 10-year economic blueprint 1 

3 Prices at consumer corporation outlets will not rise in Ramadan  2 

4 620 tonnes of imported fruit denied entry through Jaber crossing  3 
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