
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/5102/ 8األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (01504)  صحيفة الرأي

 5 "األوراق المالية"تستكمل مناقشة " االقتصاد النيابية" 0

 50 مليون دينار في الربع األول الحالي 40شركة برؤوس أموال بلغت  0441تسجل  5

 50 ال بد أن تراعى اإلصالحات المالية العدالة االجتماعية: طوقان 3

 55 الجمارك شريك مهم بتعزيز األمن الغذائي: الحاج توفيق 4

 55 إطالق الدورة التاسعة للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية 2

 53 فاعالً في ارتفاع حجم الصادرات والوارداتلعبت دوراً " التجارة العالمية: "دراسة 1

 41 "الحرة األردنية السورية"مليون دوالر قيمة بضائع لم تنهب في  011: رمان 4

 41 رافد مهم لالقتصادين األردني والسوري" الحرة المشتركة: "شديفات 8

 

 (04040) صحيفة الدستور

 0  مليون دوالر قرض ميسر لألردن من الصندوق العربي لألنماء االقتصادي 011 0

 0 مليون دينار حتى نهاية الشهر الماضي 431الف شيك معاد قيمتها  03 5

 0 توجه لتوحيد مالبس سائقي التكسي 3

 04  تريليون دوالر المجموع التراكمي لالحتياجات التمويلية للبلدان العربية 3.1 4

 

 (1014) صحيفة العرب اليوم

 04 "الربيع العربي"خالل سنوات % 81المديونية ارتفعت  0

 04 الفايز يبحث آليات التعاون والتبادل السياحي مع السفير اإلسباني 5

 04 ألف مركبة خالل الربع األول من العام الحالي 34استيراد  3

 02 الطاقة الكهربائية المفقودة في نظامي النقل والتوزيع%  02 4

 02 5151تدعو لتمديد إعفاء أرباح الصادرات من الضريبة لغاية " المصدرين" 2

 

 (3833)  صحيفة الغد

 4أ  على نظام االبنية الجديد" ضرورية"تعديالت " االمانة" 0

 8أ  عشرات الشاحنات االردنية تواصل عمليات إخراج البضائع من المنطقة الحرة 5

 0ب  دينار 211و  311رواتب أكثر من نصف االردنيين تتراوح بين  3

 0ب  تخاطب رئيس الوزراء لحسم الجدل حول شحنة القمح البولندية" الصناعة" 4

 0ب  قطاع الدواجنمليار دينار حجم االستثمار في  0.4: حمودة 2

 5ب  متخصصون يطالبون بتقديم حوافز لزيادة تطبيق مفهوم المباني الخضراء بالمملكة 1

 3ب  تنفيذ توصياتنا يقلص كلف الطاقة ويجلب االستثمار" المبادرة النيابية" 4

 3ب  منع التعدين في محمية ضانا يحرم الخزينة خمسة مليارات دينار: جيولوجيون 8

 

The Jordan Times (11995)                                                                                                                        Page  

1 Jordan secures $100m soft loan from Kuwaiti fund 1 

10 Toukan stresses social justice in financial reforms 2 
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