
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/5112/ 11الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (16511)  صحيفة الرأي

 1 بعد الظهر 3صباحا وحتى  01الدوام الرسمي في رمضان من  1

 5 التحكيم المالذ اآلمن لبيئة االعمال للحصول على الحق: التلهوني 5

 1 متابع ومعروف المصدر% 69غذاؤنا آمن و : عبيدات 3

 51  مفاوضات مع الصندوق لالتفاق على برنامج استعداد ائتماني للسنوات المقبلة: كناكرية 4

 51 توجه لتمديد إعفاء أرباح صادرات قطاع االتصاالت من ضريبة الدخل: شويكة 2

 51 النظر بآلية توزيع الطحين للمخابز واالبقاء على آلية دعم الخبز الحاليةتوجه إلعادة : وزيرة الصناعة 2

 51 في عامها االول" الطاقة والمعادن"رخصة تصدرها  3393: الحياري 6

 52 مشاريع جديدة 01صندوق المحافظات يدرس الموافقة على تمويل : العريدي 1

 25 مليار دوالر 0.49أقوى الشركات أردنيا وقيمتها السوقية " البوتاس"و" االسكان"و" العربي" 2

 

 (11514) صحيفة الدستور

 1 عل الغذاء المستوردالثالث عربيا والرابع عالميا في االنفاق  111االردن  1

 1  السياحة تتراجع عن تنظيم مهرجان القلعة 5

 1  مليار دينار مجموع تسهيالت البنوك 1.92 3

 11  تجار اربد يشكون من تأخير وصول مواد غذائية متعاقد عليها قبل حلول رمضان 4

 11  خروج البضاعةالجمارك تتخذ إجراءات لتسهيل  6

 

 (6513) صحيفة العرب اليوم

 12 انخفاض أعداد المركبات المستوردة عبر ميناء العقبة% 10 1

 12 البنك الدولي يدعو دول الخليج لمعالجــة التضخــم فــي القــطاع الــعام 5

 .1 الطاقة النووية خيار استراتيجي لألردن: طوقان 3

 .1 مليارات دينار 7تجاوزت " استثمار الضمان "موجودات  4

 

 (32.6)  صحيفة الغد

 11أ  مجلس الوزراء يقرر اعتماد وثيقة سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بقطاع المياه 1

 11أ  اليوم" عمال الموانئ"القطاعات التجارية تحبس أنفاسها خشية تجدد إضراب  5

 1ب  مليون دوالر وفر االردن من ضمانات االقتراض بالكفالة االمريكية 211: ويلز 3

 1ب  البرنامج النووي االردني يحقق انجازا ملموسا: طوقان 4

 1ب  شاحنات اشعاعيا الى بلد المنشأ 4تعيد " الطاقة والمعادن" 2

 3ب  شاحنة 1211يؤخر " الميناء"النظام االلكتروني الجديد لـ : الداوود 6

 1ب  تصويب أوضاعها" الصناعة"تطالب الشركات المسجلة في " ضريبة الدخل" 1

 1ب  آالف صنف 11اوكازيون غذائي يجذب المستهلكين يوفر " جوردن فود" 2

 

The Jordan Times (12049)                                                                                                                        Page  

2 Queen Rania commends Arab Potash Company’s support for community development 1 

3 Goodwill campaign launches employment programme at free zones   2 

10 ‘economic strength and self- sufficiency in Jordan’s best defense amid regional chaos’  3 
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