
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 72/6/7106االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (06661)  صحيفة الرأي

 76 غرفة تجارة عمان تنظم احتفاالً دينياً حاشداً في ساحة المسجد الحسيني 0

 6 بحث تسرب العمالة الوافدة من القطاع الزراعي إلى مهن أخرى 2

 76 تثمين قرار إلغاء التخفيضات الجمركية على األلبسة واألحذية 3

 76 دولة 01انطالق منتدى دافوس الصيفي العاشر في الصين بمشاركة  4

 76 األردن سيلعب دوراً محورياً بدعم جهود التنمية في آسيا: فاخوري 5

 14 اإلناث يستحوذن على ثلث عدد المودعين في البنوك 6

 14 مطالب بإعادة النظر بقرار الزيادة على جمرك السيارات ونقل ملكية المركبات 7

 

 (02620) صحيفة الدستور

 0  وزير االوقاف يدعو لمحاربة الفكر المتطرف استغالل المنابر ضد االفكار الظالمية 0

 0  تشكيل مجلس السياسات االقتصادية تحت إشرافه 111الملك 7

 0  اإلسراع بالتوصل التفاق تبسيط قواعد المنشأ مع االتحاد االوروبي: مجلس الوزراء  3

 0  4/2وحتى مساء الجمعة  6/2عطلة العيد من صباح الثالثاء  1

 0  اصدار تجريبي للبطاقة الذكية 6

 02  أشهر 6خالل % 07الصناعيتين بنسبة " سحاب والموقر" انخفاض صادرات منطقتي  6

 04  اياد خفية وراء تجميد قرار لجنة دراسة اسعار الوجبات الشعبية" : حماية المستهلك"  2

 

 (1727) صحيفة الغد

 3ب   تنظم احتفاال دينيا في ساحة المسجد الحسيني" تجارة عمان" 0

 0ب   الحكومة تبحث يناقش تداعيات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 2

 0ب   الذهب يقفز دينارا ونصف الدينار 3

 3ب   األول لمجلس محافظي البنك اآلسيوي لالستثماراألردن يشارك في االجتماع  4

 

The Jordan Times (12369)                                                                                                                        Page  

1 Council established to discuss economic policies  1 

1 Gov’t examining impact of Brexit on Jordan  2 

2 Job security could discourage early retirement — SSC 3 

3 Ministry says prices of clothes should remain stable  4 

3 Fakhoury briefs Asian bank on benefits of investing in Jordan  5 

3 Cabinet exempts JD27.9m UNICEF grant from taxes, customs  6 

4 Industry, trade sectors split over decision to scrap tax reductions on clothes  7 
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