
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 62/6/6102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02861)  صحيفة الرأي

 1 "الداخلية": آلية جديدة لدخول عائالت المستثمرين السوريين 1

 22 تجار يطالبون بمنع التنزيالت على األلبسة إال في مواسم وبنسب محددة 2

 22 6106% في 22إلى  0991% عام 25البنك الدولي: انخفاض مساهمة المرأة في قوة العمل من  3

 22 االقتصادي الوطني الثاني" في األردنية"مركز الدراسات االستراتيجية يعقد "الملتقى  4

 52 مجموعة راماتكس تنشئ مصنعاً لأللبسة الجاهزة في مدينة الكرك الصناعية 5

 

 (02525) صحيفة الدستور

 1 النسور: بيع اراضي لمستثمر بالبحر الميت بأقل من قيمتها خيانه لو حدثت 1

 1  الف وافد يعملون بشكل غير قانوني 211 2

 1 مليون دوالر 621مع البنك الدولي إقراضها   الحكومة تبحث 3

 11 " االقتصاد واالستثمار النيابية" تواصل مناقشة " قانون ضريبة الدخل" 4

 

 (5215) صحيفة العرب اليوم

 14 االردن اسفر عن تحويل نفقات رأسمالية الى جاريةتدفق الالجئين السوريين الى  1

 14 "األوراق المالية" توافق على تعليمات أسهم الخزينة 2

 14 خدمات السكك الحديدالحكومة تصدر نظام تقديم  3

 14 "اكسفودر بزنس" قطاع االتصاالت االردني يعاني من ضرائبه 4

 15 نتيجة سريان تعديالت التعرفةتباين النتائج المالية لشركات "الكهرباء"  5

   

  (4249)  صحيفة الغد

 8أ  العالمية والربيع العربي يزيدان التحديات االقتصادية في المنطقةمنتدون: األزمة المالية  1

 0ب  2514% نسبة العجز في تمويل مشاريع "المنحة الخليجية" خالل 25 2

 0ب  2514الذهب يبلغ أعلى مستوى له منذ بداية  3

 0ب  مخالفات للجان تحقيقية 5"مالية النواب" تحول  4

 6ب  اقتصاديون يطالبون بتقديم التسهيالت لالستثمار األخضر \تقرير اقتصادي  5

 6ب  %5مادة االسمنت تراجع استهالك المملكة من  6

 4ب  %5662مؤشر البورصة ينخفض  2

 4ب  يحقق المركز األول في جودة خدمات المطارات للتميزمطار الملكة علياء الدولي  2

 8ب  مليار دينار مستوردات المملكة من الصين العام الماضي 1652 1
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1 Singapore interested to benefit from Jordan location for investment purposes  1 

2 Queen Rania attends launch of partnership between QRTA, Education Ministry and 

USAID 

2 

3 Prince Hassan calls for establishment of regional water investment fund  3 

4 EU project to improve response to CBRN hazards  4 

 

http://www.jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/

