
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/5102/ 6االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (06505)  صحيفة الرأي

 44 ضرورة إنشاء غرف متخصصة داخل المحاكم لبحث قضايا اإلنترنت والتجارة اإللكترونية: مراد 0

 52 اعالن دورات تدريبية/ غرفة تجارة عمان  5

 4 اليوم" الحرة المشتركة"بدء إخراج بضائع : العساف 3

 54 فهد الفانك/ نحو برنامج إصالح اقتصادي جديد  4

 54 عصام قضماني/ اإلغالق المبكر لمرافق سياحية  2

 52 فاخوري يطالب مجموعة البنك الدولي بمساعدة المملكة لتجاوز أزمة اللجوء 6

 52 تحمل مسؤوليتها ومعالجة الهدر في الخبز" الصناعة"تطالب " تجارة األردن" 2

 52 دخلت السوق المحلي لنهاية آذار الماضي" هجينة"ألف مركبة  4.2 4

 52 قروض المؤسسات اإلقليمية والدولية من إجمالي الدين العام الخارجي% 32.4: تقرير 9

 

 (02039) صحيفة الدستور

 0  يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها لضمان استمرارية الصحف الورقية" النواب" 0

 2  فتح السوق العراقية امام المنتجات الزراعية االردنية 5

 9  نزال رئيسا لجمعية الفنادق االردنية 3

 02  بإعفاء مستوردات المملكة من الدول العربية من بدل الخدماتالمطالبة  4

 02 تطالب بمعالجة الهدر في الخبز" تجارة االردن"  2

 02  مليون دوالر امريكي المحفظة االستثمارية القائمة للوكالة الدولية لضمان االستثمار في االردن 503 6

 04  أصحاب مكاتب تأجير السيارات تطال بوقف قرار البند التشغيلي المحدد بخمس سنوات 2

 50  مأساة اقتصادية تضرب المستثمرين في الحرة االردنية السورية 4

 

 (6062) صحيفة العرب اليوم

 04 مليون دينار شهريًا برغم تراجع النفط 011ترتفع " الكهرباء الوطنية"مديونية  0

 04 انتخاب مجلس إدارة لمركز إيداع األوراق المالية 5

 04 جيجا واط سنويا 55سيرفد النظام الكهربائي بـ " البادية"مشروع  3

 04 فتـح األسـواق السودانيــة والمصــرية أمــام الشاحـنات األردنيـة 4

 02 مستمرة في مشروع الهيكلة" المصفاة: "العالوين 2

 02 شويكة تؤكد أهمية تنفيذ برنامج الحكومة االلكترونية 6

 02 نيسان 31انتهاء مهلة تقديم إقرارات الضريبة من دون غرامات في  2

 

 (3430)  صحيفة الغد

 0ب  ضخ كميات محدودة من الغاز المصري: مصدر 0

 0ب  إلعادة بضائع الى المملكة" نصيب" شاحنات أردنية تدخل الى  01: الداوود 5

 0ب  فرصة استثمارية متاحة ألردنيين في كورنيش البحر الميت 06: الزبون 3

 5ب  %53سلعة  00انخفاض أسعار ": حماية المستهلك" 4

 5ب  ألف طن قمح وشعير 511تطرح عطاءين منفصلين لشراء " الصناعة" 2

 5ب  ط السكرألسعار الغذاء ينخفض مجددا مدفوعا بهبو" فاو"مؤشر  6

 3ب  تحليل اقتصادي/ لماذا ال تتناسب أسعار الكهرباء طرديا مع أسعار النفط في االردن 2

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/707636.html
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/707592.html
http://www.alrai.com/article/707664.html
http://www.alrai.com/article/707663.html
http://www.alrai.com/article/707593.html
http://www.alrai.com/article/707593.html
http://www.alrai.com/article/707597.html
http://www.alrai.com/article/707584.html
http://www.alrai.com/article/707598.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/3/52/1-.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/52/80071900_5.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/52/80071900_5.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/52/9.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/52/9.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/52/17part2.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/52/17part2.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/52/17part2.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/52/18.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/52/18.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/52/21.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/52/21.pdf
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/?p=427637
http://alarabalyawm.net/?p=427631
http://alarabalyawm.net/?p=427631
http://alarabalyawm.net/?p=427633
http://alarabalyawm.net/?p=427635
http://alarabalyawm.net/?p=427635
http://alarabalyawm.net/?p=427628
http://alarabalyawm.net/?p=427626
http://alarabalyawm.net/?p=427626
http://alarabalyawm.net/?p=427566
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


 

The Jordan Times (11993)                                                                                                                        Page  

2 Iraq market reopens to Jordanian vegetables  1 

2 Jordanian traders in China file complaint against counterparts over alleged assault 2 

2 Study says prices of 11 food items dropped over past month  3 

3 Gov’t urged to scrap ‘customs service fee’ on imports from Arab countries 4 

4 120 women evployed in public sector to receive leadership training 5 

8 Towards a new economic reform programme by Fahed Fanek 6 

 

http://www.jordantimes.com/

