
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/8102/ 82الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (03864)  صحيفة الرأي

 2 صناعيون وتجار يطالبون بخطة استباقية لفتح أسواق بديلة عن المغلقة 0

 02 عصام القضماني/ الهيكلة في تقرير ديوان المحاسبة 8

 01 ماليين دينار ذمم غير مستردة للضمان االجتماعي وفرص ضائعة بالماليين 012 6

 01 تنكة بنزين شهريا 66سيارات لوزير المالية واالمين العام تستهلك  3 4

 01 بسحب القروض" التخطيط"ماليين دينار أعباء تأخير  3 2

 01 "رمضان"ماليين دينار مستوردات التجار من المواد الغذائية الخاصة بـ  2: حمادة 3

 81 التطورات السياسية واالمنية في المنطقة أضرت بالسياحة الوافدة لالردن": أكسفورد" 7

 81 دعوة رجال االعمال االردنيين للمشاركة في منتدى تونس لالستثمار 2

 81 دوالر مع ارتفاع العملة االمريكية 32ينزل عن " برنت" 1

 63 نسبة زيادة المعاينة في ميناء حاويات العقبة% 00 01

 

 (07030) صحيفة الدستور

 1  مليون دينار كلفة اللجوء السوري على قطاع المياه سنويا 631 0

 1 8104الف فرصة عمل جديدة خالل النصف االول من  86 8

 1  تطلب من مورد شحنه القمح البولندي اعادة تصديرها" الصناعة والتجارة"  6

 11  تنسق مع هيئة االستثمار حول النافذة الواحدة" الداخلية"  4

 11  ديرانيه رئيسا لجمعية الصرافين االردنيين 2

 

 (3020) صحيفة العرب اليوم

 04 انخــفاض تـصديـــر المـناطـــق الحـــــرة%  21 0

 02 8104و 8106قراءة في أسباب تحسن العائد االستثماري في .. محفظة الضمان 8

 

 (6226)  صحيفة الغد

 4ب  تنظم لقاء بحضور وفد من شركة هولندية" جيبا" 0

 3أ  طن خضار أردنية 811أمام الشاحنات وتصدير " طريبيل"العراق يعيد فتح معبر  8

 7أ  مباحثات اردنية سعودية تطال قضايا العمل والعمال 6

 11أ  %06االوضاع المضطربة في العراق تخفض الوارد لميناء الحاويات  4

 1ب  نهاية االسبوع "االغالق ا لمبكر"تصدر تفاصيل قرار " االمانة" 2

 1ب  خالل الربع االول% 80قضايا التهريب ترتفع  3

 3ب   زيادة أسعار التأمين االلزامي الخيار البديل لتحرير السوق: الوزني 7

 3ب  انخفاض أسعار النفط يخفف الضغوطات على المالية العامة االردنية ويوسع آفاق النمو" : ستاندرد أند بور" 2

 8ب  حسن الشوبكي"/ السابقين"الرؤية االقتصادية في محاضرات  1
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1 Social security fund struggles with bad debs extended to official agencies 1 
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1 World Bank mulling financial support for Jordan  2 

2 23.000 jobs created in first half of 2014-report 3 

2 Amman municipality continues crackdown on unlicensed valet services 4 

3 May conference to highlight energy opportunities in Jordan 2 

3 Importer asked to re-export controversial wheat shipment 3 

3 ‘Authorities mulling tax cuts on hybrid car imports’ 7 

3 Number of Madaba tourists drops by 40% in first quarter 2 

9 Regulating private schools by Yusuf Mansur 1 

10 Jordan’s tourism industry feels impact of regional volatility 01 

 


