
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/5172/ 71الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (79765)  صحيفة الرأي

 42 مراد يدعو لتسهيل وصول المنتجات األردنية إلى قطاع غزة 7

 42  غرفة تجارة عمان تتبرع بحافلة للغذاء والدواء 5

 42 تعقد جلسات توعية حول قانون ضريبة الدخل" تجارة عمان" 3

 31 تحسين الواقع المروري سيكون من خالل الباص السريع: بلتاجي 4

 3 األردنيات قائدات وملهمات: السفيرة األمريكية 2

 8 5174تراجع االحتجاجات العمالية في  9

 8 مليون دوالر لثالثة مشاريع زراعية 5.9 1

 41 المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا يفتح باب التسجيل لإلعالميين 8

 41 لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية تؤيد تحويل بورصة عمان لشركة مساهمة عامة: أبو صعيليك 6

 41 5174بنهاية " التحويلية"االستخراجية والكهرباء وتباين أداء نمو إنتاج الصناعات  71

 42 من قيمة األوراق المالية بقطاع التأمين% 58.9االستثمار غير األردني يستأثر بـ  77

 22 مليون دينار721توقع استيراد ألبسة للصيف بـ  75

 22 وطن العربيإطالق تقرير يسلط الضوء على التأثير االقتصادي واالجتماعي لوسائل التواصل االجتماعي في ال 73

 

 (71776) صحيفة الدستور

 38  يدعو لفتح السوق الفلسطيني امام المنتجات االردنية" تجارة عمان" رئيس  7

 38  تتبرع بحافلة ركوب متوسطة للغذاء والدواء" تجارة عمان"  5

 2 %"1" الكاميرات ساهم بتحسين االنسيابية المرورية بنسبة وضع " : بلتاجي"  3

 3  دوالرا للبرميل 23هبوط اسعار برنت ألقل من  4

 3  الشهر الحالي 59التوقيت الصيفي  2

 

 (9727) صحيفة العرب اليوم

 32 يوقعون انخفاض حجم التضخم العام الحاليخبراء  1

 32 %21الدخول للمدينة الوردية  توجه لتخفيض رسوم 5

 32 % 5.2وتراجع تكرير النفط %  51والبوتاس %  32نمو إنتاج المملكة من الفوسفات  3

 32 األردن غير قادر على مواجهة اللجوء السوري من دون دعم دولي: النسور 4

 

 (3877)  صحيفة الغد

 1ب  مراد يدعو لتذليل وصول المنتجات االردنية الى قطاع غزة 7

 2ب  المؤسسة العامة للغذاء والدواءتجارة عمان تتبرع بحافلة لصالح  5

 9أ  انخفاض ملحوظ لمخالفات الكاميرات: بلتاجي 3

 1ب  سائقو شاحنات يشتكون من تأخير المعامالت وسرقات في ساحة جمرك عمان 4

 1ب  من عدادات التكاسي وفق التعرفة الجديدة% 87تعديل  2
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1 Jordan seeks to handle refugee aid through ‘trust fund’  1 

4 Three projects launched to improve food security, nutrition in regions affected by 

Syrian crisis  

2 
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