
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 61/5/6161االثنين 
                                                                                       (61166)  صحيفة الرأي

 الصفحة                                           
  

وتطالب بعدم فرض رسوم جمركية على األلبسة .. تدعو لمزيد من التعاون االقتصادي مع الصين " تجارة عمان" 6

 واألقمشة

01 
  

   62 ر المملكة جراء إغالق السوقين السوري والعراقيمليار دينار خسائ 6.5 6

   6 "االستثمار"تقر مواد من " االقتصاد النيابية" 0

   62 فهد الفانك/ برنامج اإلصالح االقتصادي نحو جدية أعلى 4

   62 لنهاية آذار% 1كميات اإلنتاج الصناعي تنخفض  5

   62 بالربع األول% 1.5ارتفاع أسعار العقار في المملكة  1

   62 تصل عمان غداً لبحث برنامج جديد للتصحيح االقتصادي" النقد الدولي"بعثة من  7

   01 6112المملكة تسجل أعلى معدل بطالة العام الماضي منذ  ":المركزي" 2

   01 نسبة انخفاض التهريب في العقبة العام الماضي% 25: الملقي 2

   01 اليوم.. انطالق فعاليات معرض الصناعات الوطنية في نابلس  61

   06 مليون دينار لنهاية آذار 16شركة رؤوس أموالها  6016تسجيل : الزعبي 66

   01 ال يشترون عبر اإلنترنت% 65من األردنيين يفضلون الدفع النقدي و% 11: تقرير 66

   

   (67507) صحيفة الدستور

   66  تدعو الحكومة لعدم التراجع عن قرار التخفيضات الجمركية على قطاع االلبسة واالقمشة" تجارة عمان"  6

   6  تبدأ اليوم" استثنائية النواب"  6

   66  حركة تجارية ضعيفة رغم انخفاض االسعار 0

   66  إعفاء البضائع الواردة الى العقبة من رسوم فحص األشعة السينية: الملقي  4

   66  في عمان اليومبعثة تجارية اقتصادية مغربية  5

   66  المملكة تحتضن فعاليات مؤتمر ومعرض العراق العربي األحد المقبل 1

   

   (4601) صحيفة الغد

   6ب   "األلبسة"تدعو لعدم التراجع عن التخفيضات الجمركية على " تجارة عمان" 6

   6ب   تجارة عمان تستقبل وفدا صينيا وتدعو لزيادة التعاون 6

   6ب  تدرس رفع تعرفة نقل الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة" الطاقة والمعادن" 0

   6ب   مليار دينار منذ بداية العام 6.65سندات وأذونات الحكومية ترتفع الى  4

   6ب   من األردنيين غير راضين عن زيادة رواتبهم% 14: استطالع 5

   6ب   انتخاب قعوار نقيبا لوكالء المالحة البحرية 1

   0ب  االردن األول عربيا في مؤشر الموازنة المفتوحة 7

   0ب   نحو مليار دوالر صادرات المناطق الحرة خالل الربع األول 2

   

The Jordan Times (12333)                                                                                                                      Page  
  

3 Jordan, Greece gearing up for ministerial committee meeting  1   
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10 Q1 free zones' exports reflect investments' size — Shraideh 4   
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