
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 32/6/3102االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (03926)  صحيفة الرأي

 32 "الدافعية والتحفيز في العمل"دورة تدريبية بعنوان  0

 32 "طريق الحرير فرص وأعمال"ماليين دينار صفقات أبرمت في  2 3

 0 نظام تصاريح العمل لألجانب يهدف لتشغيل العمالة األردنية 2

 2 تنفي حصول المنتجات السورية على شهادة منشأ أردنية" الزراعة" 2

 36 فهد الفانك/ البنك المركزي واالستقرار المالي  3

 32 ترجيح رفع أسعار المشتقات النفطية 6

 32 %31الظروف السياسية العراقية تدفع بانخفاض الحواالت الواردة والصادرة : صرافون 2

 33 األردن يشارك في معرض غذائي بنيويورك نهاية الشهر 2

 

 (06262) صحيفة الدستور

 12 "طريق الحرير" ماليين دينار صفقات أبرمت بمؤتمر  2 0

 2 تنفذ حملة إلزاله العوائق أمام الفنادق" االمانه"  3

 2 %00ارتفاع صادرات المملكة بنسبة  2

 2 لن يتم رفع سعر الخبز: النسور  2

 12 أشهر 2مليار مستوردات االردن من الطاقة خالل  0.3 3

 12 في الناتج المحلي االجمالي% 03قطاع االتصاالت يسهم بنسبة : سليط 6

 12 يؤخر انجاز المعامالتخلل في نظام الجمارك المحوسب  2

 11 اعتراف اردني سعودي متبادل بمواصفات السلع 2

 

 (3922) صحيفة العرب اليوم

 02 من المشتقات النفطية" المصفاة"مليار دينار مبيعات  0,6 0

 02 خالل الثلث االول من العام% 2.0ارتفاع العجز في الميزان التجاري  3

 02 إطار عمل لالستثمارات العامة ووحدة للشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية 2

 02 "الربيع العربي"الحكومة اخفقت في استثمار : القطاع السياحي 2

 

 (2333)  صحيفة الغد

 0ب  باألسواق العالمية اليوم" سندات اليوروبوند"تطرح  المملكة 0

 0ب  تآكل الطبقة الوسطى ينذر بعواقب وخيمة: اقتصاديون \تقرير اقتصادي  3

 2ب  أشهر 2مليار دينار مستوردات المملكة من النفط ومشتقاته في  0,2 2

 2ب  بورصة عمان تستهل تعامالت األسبوع على ارتفاع طفيف 2

 2ب  مليون دينار صادرات المملكة للواليات المتحدة العام الماضي 222 3

 2ب  أحداث العراق أدت إلى تراجع حركة التصدير: عاملون بقطاع النقل 6
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1 Public sector reforms struggling with mentality issues, but progress under way-

Khawaldeh 

1 

2 No new taxes planned on food items in Ramadan-PM  2 

3  Oasis500 to help engineers start businesses  3 
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