
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 52/6/5102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02951)  صحيفة الرأي

 51 مراد يؤكد أهمية تعزيز الثقافة الضريبية للتجار في المملكة 0

 2 والعراقية مليون دينار بسبب األزمتين السورية 511خسائر قطاع الشحن تعدت الـ : الداوود 5

 6 رفدت االقتصاد الوطني" األمريكية للتنمية الدولية"مشاريع : وزير الداخلية 5

 01 الشركات بمشروع ترانزيتالسياحة الوافدة تنسق عمل  2

 56 فهد الفانك/ مشكلة البطالة اقتصادية أم اجتماعية  2

 52 أردنيون على السفر لنهاية نيسانمليون دوالر أنفقها  519 6

 59 اتفاقية شراكة أردنية إماراتية في مجال حوكمة الشركات 2

 59 الجمركية يسير بشكل طبيعيإنجاز البيانات : العساف 1

 

 (06162) صحيفة الدستور

 32 جلسات تثقيفية ضريبية للقطاع التجاري والخدمي 0

 6 يجب إدارة المال العام بنزاهة وحرص وحسن تدبير: النسور 5

 7 واقع السياحيةتعلن تعليمات السهرات الرمضانية وتحدد ساعات دوام الم" السياحة" 5

 23 األردن الثالث عربياً في مستوى مأمونية الغذاء وثالث مجموعة عالمياً : عبيدات 2

 32 تدعو لوقف الهدر في استخدام الطحين" نقابة المخابز" 2

 32 تناقش قانون االستثمار" مالية األعيان 6

 32 توجه الشركات لالستفادة من مزايا البحر الميت" مستثمري اإلسكان" 2

 33 تصدر نشرة استرشاديه لألسعار" الصناعة والتجارة" 1

 33 وزير المالية يصدر تعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها 9

 

 (2922) صحيفة العرب اليوم

 21 نقطة اساس 21البنك المركزي يخفض اسعار الفائدة  0

 21 االردن ينجح في اصدار سندات يوروبوند بقيمة مليار دوالر 5

 21 "سكة الحديد"مليون دينار متراكمة على الحكومة بدل استمالكات  055 5

 21 خطة عمل لنقل الركاب في رمضان 2

 21 5105ارتفاع صادرات ميناء حاويات العقبة عام % 51 2

 

 (5222)  صحيفة الغد

 0ب  مليار 0205مليار دوالر مديونية المملكة واالحتياطات األجنبية  5102 0

 5ب  أسعار السلع الغذائية مستقرة قبيل رمضان: مواطنون 5

 5ب  أحداث العراق تعصف بمشروع خط النفط 5

 5ب  %1016بورصة عمان ترتفع  2

 2ب  أداء اإلقتصاد األردني جيد رغم صعوبة الظروف: صندوق النقد 2

 2ب  خبراء يناقشون أفضل الممارسات في قطاع الطاقة المتجددة 6
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1 Money transfers from Iraq drop by half  1 

10 Central bank signals lower interest rates  2 
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