
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 81/6/4182األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (83958)  صحيفة الرأي

 5 حريصون أال تتسرب أراضينا ألي كان: النسور 8

 86 انفراج أزمة انخفاض أسعار الخضار بعد توفر شاحنات النقل: وزير الزراعة 4

 81 تستقبل الدفعة األولى من طلبة دبلوم التصدير واالستيراد" األردنية" 5

 42 فهد الفانك/ القروض الخارجية تأكل النمو االقتصادي  2

 43 افتقدت لمعايير الشفافية 89شركات من بين  2خصخصة : الرزاز 3

 43 تدعو لعدم تخزين السلع الرمضانية" حماية المستهلك" 6

 43 نقابة األلبسة تطالب بحل معيقات تعترض عمل اعضائها في ميناء العقبة 1

 43 نمن األوراق المالية بقطاع التأمي% 5103االستثمار غير األردني يحوز  1

 21 تعقد اجتماعها برئاسة مراد" جيبا"عمومية  9

 

 (86131) صحيفة الدستور

 1 من بيع األراضي في المناطق الحرة والتنموية" يمنع االستثمار" النواب"  8

 1 "الضمان" ات حجز الكتروني على االموال المنقولة لتحصيل مستحق 4

 11 سنلجاً للجنة التسعير في حال ارتفعت االسعار خالل رمضان: الزعبي 5

 11 مخاوف من استمرار ارتفاع اسعار النفط بسبب اوضاع العراق 2

 11 الجمارك تعدل على قيمة الكفاالت العامة للشركات والمصانع 3

 11  السيولة في السوق تتوجه نحو االسهم ذات العائد والربحية: خبراء 6

 

 (3911) صحيفة العرب اليوم

 82 4132في % 1,3البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو االقتصاد األردني الى  8

 82 الزامية االشتراك بالضمان االجتماعي لسائقي وسائط النقل البري 4

 82 الخاليا الشمسية شعلة توفير الطاقة لألردن: مختصون 5

 83 الشاحنات األردنية تصل العراق برغم التوتر األمني وال اغالقات للحدود 2

 

 (5331)  صحيفة الغد

 8أ  اعالن للسادة أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان حول دوام مكتب الكاتب العدل بمبنى الغرفة 8

 8ب  تستثني شاحنات البوتاس من ابراز وثيقة النقل" الجمارك" 4

 8ب  مليار دينار تحصيالت ضريبة الدخل والمبيعات 806 5

 8ب  آثار سلبية لبرنامج اإلصالح اإلقتصادي تثقل كاهل المواطنين: خبراء \ تقرير اقتصادي 2

 5ب  %1029مؤشر البورصة ينخفض  3

 5ب  رئيس الوزراء يستقبل وزيرة السياحة واآلثار الفلسطينية 6

 

The Jordan Times (11754)                                                                                                                        Page  

3 Deputies prevent projected commission from selling state land to investors  1 

10 ACC NEWS\ Murad highlights achievements of Jordan European Business Association  2 

10 EBRD promotes energy saving in Jordan  3 
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