
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/7/4102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (04121)  صحيفة الرأي

 23 مراد يدعو السفارات والبعثات الدبلوماسية لترويج الصادرات الوطنية 1

 2 بسطات تبيع ألعاباً نارية ممنوعة: العبيني 3

 32 فهد الفانك/ تزاحم على التخطيط العشري  2

 32 عصام قضماني/ حماية المستهلك  4

 21 تطالب إعادة النظر برسوم المناولة والتخزين في ميناء الحاويات" المواد الغذائية" 5

 21 التمور األردنية تنافس المستوردة وتطغى على السوق المحلي 6

 23 استراتيجية النهوض باالقتصاد الوطني التقاط لإلشارات الملكية: الشديفات 7

 23 ديناراً طن بدل أجور إتالف بضائع غير مطابقة فنيا 03": المواصفات" 8

 23 مع ارتفاع وتيرة االستعدادات لعيد الفطر% 03انخفاض أسعار األلبسة : القواسمي 2

 22 ملم يصب بمصلحة المستهلك 0,1منع دخول ألمنيوم سماكته أقل من : الزبن 11

 61 تقدم خدمات عقارية إلكترونية قريباً " األراضي والمساحة" 11

 61 "منحنيات غامضة"قطاع السيارات العالمي يقف على أعتاب : دراسة 13

 

 (06876) صحيفة الدستور

 32 يؤكد على ضرورة الترويج للصادرات االردنية في الخارج: مراد  0

 1  ارتفاع الطلب على الدينار 4

 1 مشاركة المراه االردنية في بعض التخصصات متدنية جدا: البنك الدولي  3

 1  سلع غذائية 01ارتفاع اسعار الخضار والفواكة و" : حماية المستهلك"  2

 3  النسور يدعو لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة 4

 32  استقرار الطلب على المواد الغذائية" : الدستور" جوابرة لـ  6

 

 (5283) صحيفة العرب اليوم

 14 تحليل اقتصادي/ هيكل االقتصاد االردني لم يتغير منذ ثمانية اعوام  1

 14 من االيرادات الحكومية% 58ضريبة المبيعات تسهم بـ  3

 15 مليون دينار قيمة تهرب العمالة السورية غير المرخصة 34 2

 15 مليون دينار فاتورة استيراد الغاز الطبيعي في نيسان الماضي 7,5 4

 

 (3468)  صحيفة الغد

 4ب  مراد يدعو للتنسيق بين القطاع الخاص والسفارات في الخارج 0

 0ب  "صناعة عمان"من " شهادة المنشأ"مليار دينار صادرات  45147 4

 4ب  من السلع المستوردة مطابقة للمواصفات وغير مخالفة للمواصفات األردنية% 14: الزبن 3

 2ب  ألف كيلوغرام من اللحوم في أسبوع 41مسلخ عمان يتلف  2

 2ب  %42أسعار عشر سلع ترتفع ":حماية المستهلك" 4
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1 Jordan jumps 19 places in global e-gov’t ranking 1 

3 PM calls for further support to SMEs, development projects in governorates  2 
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