
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/5182/ 81الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (86511)  صحيفة الرأي

 61 تضيء وسط المدينة بمناسبة شهر رمضان" تجارة عمان" 8

 5 ألصحاب العمل العاملين في منشآتهم" الضمان"إلزامية  5

 31 فهد الفانك/ اقتصاديات اللجوء السوري  3

 38 نقابة التجار تحذر من نقص مواد غذائية جراء التأخير في ميناء العقبة 1

 35 في الحركة التجارية استعداداً لرمضان وسط شكاوى بارتفاع أسعار بعض السلعنشاط  2

 61 تحظر على محالت الذهب بيع مجوهرات تحمل عالمة مقلدة" المواصفات" 6

 61 عالمياً لجهة غالء المعيشة للعام الحالي 21عمان في المرتبة : استطالع 7

 

 (87588) صحيفة الدستور

 55  ورشة تدريبية لموظفي االمن والحماية العاملين في الموالت 8

 8  شمول البنوك االسالمية بالسلف متوسطة اآلجل 5

 7  الزراعة تخفض كلف الفحص المخبري الخاص بمتبقيات المبيدات 3

 55  حتى نهاية حزيران% 72إعفاء غرامات الضريبة  1

 

 (6581) صحيفة العرب اليوم

 81 شركتان عراقيتان تقدمتا لعطاء مد انبوب النفـط العراقـي االردني 8

 81 مليون دينار صادرات األردن مــن البوتــاس والفوســفات واألســمدة 511 5

 81 أشهر 2مليون دوالر في  266ردن يبرم اتفاقيات منح بـ األ 3

 81 من الالجئين السوريين يتركزون بالمدن األردنية األكثر فقرا%  11: لفاخوريا 1

 

 (3113)  صحيفة الغد

 1ب  غرفة تجارة عمان تضيء وسط المدينة بمناسبة الشهر الفضيل 8

 82أ  يعزو المشكلة إلى تطبيق النظام االلكتروني الجديد" الميناء"تكدس آالف الحاويات و 5

 8ب  مليون دوالر لشركة فجر االردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي 851قرض تجمع بنكي بقيمة  3

 3ب  صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقةإصدار نظام خاص ب 1

 1ب   انتعاش الطلب على السلع الغذائية في العاصمة 2

 1ب  إقبال كبير على أسواق المؤسسة المدنية 6

 1ب  تبدأ تنفيذ المرحلة األولى من خطة الرقابة في رمضان" الصناعة" 7
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2 No Jordanian trucks stuck in Iraq-sector leader 1 

3 Mulki highlights Aqaba development efforts 2 

10 Cabinet approves, in principle, turning ASE into public shareholding company 3 
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