
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 01/7/4102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (05951)  صحيفة الرأي

 04 تغييب القطاع التجاري عن قضاياه ال يخدم العملية االقتصادية: مراد 1

 2 يطلع على أعمال لجنة متابعة ميثاق النزاهة" االقتصادي واالجتماعي" 2

 2 بالمئة العام الحالي 022زيادة في انتاج الخضار والفواكه : جويحان 3

 24 عصام قضماني! / الشراكة  0

 21 شريم يدعو الجتماع عاجل لدراسة واقع الشركات المتعثرة في بورصة عمان 5

 04 السويسرية يبحثان تعزيز العالقات االقتصاديةسيف ورئيس الدائرة الفدرالية  6

 

 (08661) صحيفة الدستور

 11 لتجاهل مطالب القطاع التجاريتنتقد الحكومة والنواب " تجارة عمان"  0

 1 يقر الشراكة بين القطاعين العام والخاص" النواب"  4

 11 تطالب وزارة الصناعة بتحديد سقوف سعرية للبقوليات" المستهلك"  1

 11  القطاع الخاص ما زال يواجه مشاكل حقيقية في ميناء العقبة: تجارة االردن  2

 11 الف طن حديد 07تمنح رخصا الستيراد " الصناعة والتجارة"  5

 

 (5816) صحيفة العرب اليوم

 15 مراد يدعو الحكومة ومجلس النواب للتشاور مع القطاع التجاري 1

 10 ألف اونصة 534يرفع احتياطاته من الذهب إلى " المركزي" 2

 10 مخالفة تموينية في الثلث االول من رمضان 311 3

 15 2410ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خالل أيار % 23 0

 

 (1574)  صحيفة الغد

 1ب  الحكومة والنواب يغيبان مطالب القطاع التجاري: مراد 1

 0ب  تدرس مسح الفقر كل ثالثة أشهر" التخطيط" 2

 0ب  تعد تقريرا حول جهود األردن لجذب اإلستثمارات" أكسفورد" 3

 4ب  تباين آراء خبراء حول استفادة القطاع السياحي من أزمات دول الجوار 0

 1ب  %1108بورصة عمان ترتفع بنسبة  5

 6ب  بحث معوقات عمل قطاع الفنادق 6

 

The Jordan Times (11773)                                                                                                                        Page  

2 Jordan’s agricultural exports drop by 25% due to Syrian crisis-report  1 

2 Jordan, Switzerland discuss economic, security cooperation  2 

2 Economic council members briefed on outcomes of integrity panel’s work  3 

3 Lower House endorses public-private partnership bill 4 

3 Demand for food in first 10 days of Ramadan lower than last year-association  5 

10 Oxford Business Group to highlight investment in `The Report: Jordan 2014`  6 

10 Jordan’s commercial sector wants lower income tax  7 
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