
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/6/4112األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (12942)  صحيفة الرأي

 42 ملتقى األعمال الفلسطيني األردني ينظم مؤتمر طريق الحرير 1

 4 لجان تبحث استيراد الغاز القطري: السفير الصمادي 4

 6 "االستثمار"النائب البقاعي يقدم مخالفة حول استثناء العقبة من قانون  3

 46 فهد الفانك/ ولكن .. مؤشرات ايجابية  2

 42 مليوناً في أيار 23مليون ورقة مالية بقيمة  1,84االستثمار السوري يحوز  2

 42 اليوم.. معرض الصناعات األردنية الشامل  6

 42 في نيسان% 6أسعار المنتجين الزراعيين ترتفع  2

 24 لنهاية نيسان الماضي% 86,إجمالي أقساط التأمين ترتفع  ,

 

 (16,21) صحيفة الدستور

 22 دورة تدريبية حول تقييم أنظمة الرقابة الداخلية 1

 22 ينظم مؤتمرا اقتصاديا في عمان غداً " االعمال االردني الفلسطيني" 4

 1 االردن بحاجة لمزيد من المنح والمساعدات" : النقد الدولي" 3

 1 زيادة رسوم تصاريح العمل اعتبارا من االثنين 2

 1  افتتاح بوليفارد العبدلي رسميا اليوم 2

 22  خطة شاملة للرقابة على االسواق خالل رمضان لضمان توافر السلع االساسية 6

 22  وعود باستثمارات اماراتية بمليار دوالر في السياحة العالجية: هيئة االستثمار 2

 

 (2962) صحيفة العرب اليوم

 12 مليون دينار حصيلة حزمة الزيادات على الرسوم والضرائب منذ بداية العام 461 1

 12 مليون دينار صادرات المملكة من الخضر والفواكه 412 4

 12 "الهايبرد"تسمح باستيراد البطاريات المستعملة للسيارات " البيئة" 3

 12 والخسائر تتراكم.. توريد النفط العراقي إلى المملكة متوقف  2

 12 الحكومة تطلق خطة اقتصادية عشرية نهاية العام الحالي 2

 

 (3223)  صحيفة الغد

 3ب  ملتقى األعمال الفلسطيني األردني ينظم مؤتمرا أواخر الشهر الحالي 1

 1ب  مليون دينار مستحقات المصفاة على الحكونة العام الماضي 246 4

   1ب  "المفرق الصناعية"بدء تنفيذ أعمال الحفر إلنشاء  3

 1ب  ارتفاع كلف الطاقة يحد من تنافسية القطاع الصناعي وينعكس على أسعار السلع: خبراء \تقرير اقتصادي  2

 4ب  يزيدان كلف اإلنشاءات العام الحالي" التشطيبات"ارتفاع أسعار األراضي و 2

 3ب  %1846مؤشر البورصة ينخفض  6

 ,ب  في الربع األول% 12ارتفاع مستوردات المملكة من أوكرانيا  7

 ,ب  الطاقة التحدي األكبر لالستثمارات الصناعية وهناك فرص متاحة للطاقة البديلة: الساكت 8

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/652799.html
http://www.alrai.com/article/652811.html
http://www.alrai.com/article/652722.html
http://www.alrai.com/article/652740.html
http://www.alrai.com/article/652742.html
http://www.alrai.com/article/652739.html
http://www.alrai.com/article/652756.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/2/26/22-bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/26/22-bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/26/23-bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/26/1-first1-new.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/26/1-first1-new.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/26/1-first1-new.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/26/1-first1-new.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/26/1-first1-new.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/26/22-bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/26/22-bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/26/23-bus.pdf
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/?p=229968
http://alarabalyawm.net/?p=229390
http://alarabalyawm.net/?p=229994
http://alarabalyawm.net/?p=230122
http://alarabalyawm.net/?p=229626
http://alarabalyawm.net/?p=229626
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://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 (11748)                                                                                                                        Page  

1 Consultations over economic blueprint to start next week  1 

2 Sector-specific development key to increasing competitiveness-economist  2 

3 USAID launches water projects worth $3.8 million in northern region  3 

4 `Produce exports up by 12.7% during first five months of this year`  4 
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