
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 42/6/4102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (03951)  صحيفة الرأي

 51 السلع الغذائية األساسية والرمضانية تكفي احتياجات السوق: مراد 0

 2 تواصل مناقشة قانون الشراكة" االقتصاد النيابية" 4

 2 ربط أنظمة الدوائر الحكومية إلكترونيا لتسريع إنجاز المعامالت: الخوالدة 5

 45 مطالب بالتصدي للمخالفات المهددة للقطاع التجاري: المزار 2

 42 فهد الفانك/ من الموازنة العامة % 51دعم السلع والخدمات  3

 49 شهور 1استيراد النفط العراقي متوقف منذ : المصفاة 6

 51 %31حالة الركود تدفع بتراجع الطلب على األلبسة بنحو : القواسمي 1

 51 اقتصاديون يوصون بتحقيق شراكة اقتصادية وسياسية عربية 2

 51 %5تخفيض الريبة العامة على المبيعات لشركات التمويل لتصبح  9

 50 ألف رأس حي من األغنام لضمان استقرار األسعار في رمضان 211تزويد السوق بـ : جوابرة 01

 50 العالمية" تانجو"شركة أردنية تدخل في شراكة استراتيجية مع  00

 36 عدم السماح لوسائط النقل العام للركاب بنقل الحجاج": النقل البري" 04

 36 افتتاح منتجع عجلون السياحي في منطقة اشتفينا 05

 

 (06262) صحيفة الدستور

 71 تؤكد استقرار االسعار خالل شهر رمضان المبارك  "تجارة عمان"  0

 7 صحه المواطن وسالمة غذائه على راس اولوياتنا: النسور  4

 7  في الواليات المتحدة" يوروبوند" االردن ينجح بطرح سندات  5

 71 4103غالبية مشاريع الطاقة المتجددة تدخل حيز التنفيذ العام  2

 71  اجتماع تحضيري لمؤتمر الشراكة العربي الهندي الرابع 3

 71 العام الحالي% 3.9وارتفاع التضخم % 3توقعات بنمو االقتصاد العربي  6

 

 (3912) صحيفة العرب اليوم

 02 أدنى سعر فائدة إقراض ألفضل العمالء محليا% 2716 0

 02 4143لتلبية احتياجات المملكة لعام " المصفاة"مليار دينار تكلفة توسعة  4 4

 03 مخاوف من ارتفاع السلع في رمضان من جراء االزمة العراقية 5

 

 (5336)  صحيفة الغد

 4ب  الحكومة تعيد النظر في بنود مشروع قانون االتصاالت الجديد :سليط 0

 2ب  يؤرق أسواق النفط" داعش"تنظيم  \ تحليل اقتصادي 4

 2ب  مليون دينار مستوردات المملكة من مستحضرات التجميل خالل الثلث األول 21 5

 2ب  ماليين دينار خسائر قطاع النقل البري بسبب األزمة العراقية 6: الداوود 2
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2 Jordan, Korea sign scientific, cultural exchange program  1 

4 Stakeholders discuss environment sustainability post-2015 2 

10  Ernst and Young to advise Jordan’s refinery company on expansion projects  3 
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