
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/5/1122األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (25911)  صحيفة الرأي

 44 نخشى من فرض رسوم على البضائع األردنية المصدرة إلى عدد من الدول: خرفان 1

 2 المناعي يؤكد أهمية تسويق منتج األردن السياحي 2

 22 فهد الفانك/ أزمة شركة الملكية األردنية  3

 22 عصام قضماني/ مدينة صناعية لكل محافظة  4

 23 أشهر وال داعي للتهافت 9 – 5مخزون المملكة من المواد الغذائية يكفي من  5

 23 من قيمة األوراق المالية بقطاع التأمين في نيسان% 37االستثمار األردني يحوز  6

 23 بسرعة تجهيزه" األمانة"تجار شارع الوكاالت يطالبون  7

 24 الشهر المقبل.. يعقد في عمان " االقتصاديات العربية والنزاعات واألزمات"مؤتمر حول  8

 24 للزميل ضمرة" كتاب سنوات المجد واالنحدار"حفل توقيع  9

 25 عدلي قندح/ الفاقد في ايرادات خزينة االردن  11

 25 تستضيف مسؤولي برنامج الخبراء الهولندي في الشرق األوسط" تجارة األردن" 11

 44 0202اعتماد الرؤية المستقبلية لألردن  12

 

 (23811) صحيفة الدستور

 22 غرفة تجارة عمان/ اعالن دورات تدريبية  1

 21 ال ارتفاع على اسعار المواد الغذائية خالل رمضان المبارك" تجارة االردن"  2

 21  عمان تستضيف مؤتمراً حول االقتصادات العربية حزيران المقبل 3

 23 مليار دينار الخسارة التراكمية لالقتصاد االردني جراء اللجوء السوري للسنوات الماضية 2.1: الوزني  4

 

 (5951) صحيفة العرب اليوم

 14 دولة عربية في معدل دخل الفرد السنوي 19بين  11األردن في المرتبة  1

 15 مليون دوالر العام الماضي 351التبادل التجاري بين االردن واندونيسيا : المجالي 2

 

 (1511)  صحيفة الغد

 2ب  من انعكاس رفع رسوم المناولة والتخزين على أسعار السلع والبضائع القادمة عبر ميناء العقبة تحذيرات 1

 0ب  ضريبة الدخل اليوم"تستمر بمناقشة " اإلقتصاد واإلستثمار النيابية" 2

 0ب  %1012البورصة ينخفض  مؤشر 3

 7ب  توجه لربط عمان بمطار الملكة علياء عبر سكة حديد بديلة عن الخط الحجازي: شبيب 4

 

The Jordan Times (11730)                                                                                                                        Page  

10 Aqaba Container Terminal announces tariff amendment  1 

10 Saif values EBRD’s financial and technical assistance to Jordan  2 

10 Majali underlines partnerships between phosphate company and Indonesia  3 

10 Jordanian companies to exhibit products at Beautyworld Middle East Fair 2014  4 
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