
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/8102/ 82األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (06861)  صحيفة الرأي

 82 على طريق المطار" سابعة"الحكومة تدرس إقامة منطقة تنموية  0

 88 فهد الفانك/ جداول زمنية في الخطة العشرية 8

 82 إعفاءات ضريبية وجمركية" تكنولوجيا المعلومات"التنسيب لمجلس الوزراء بمنح : شويكة 2

 82 الدين العام لن تعادل حجم االقتراض في سندات اليوروبوندالزيادة في رصيد : كناكرية 1

 82 يرجح خفض تسعيرة المحروقات" برنت"تراجع أسعار  2

 11 زيادة االقبال على شراء مالبس العيد 6

 11 %52الطلب تراجع على الدجاج  7

 11 السوق المحليالوزني يبحث ووسطاء سبل تحسين الخدمات التأمينية في  2

 

 (07880) صحيفة الدستور

 81  تدعو إلجراءات تنفيذية لتسريع العمل بميناء العقبة" تجارة عمان "  0

 8 تؤكد انحيازها للوطن" العاملين بالموانئ"  8

 81  مطالبات بتفعيل اتفاقية التعاون التجاري مع الجزائر 2

 81  يوما" 01"تدعو المنشآت إلبالغها عن اصابات العمل خالل " الضمان"  1

 81  القطاع الخاص بصياغه القوانين واالنظمة بات أمرأ ملحااشراك  2

 81 8102انخفض طفيف بأجمالي االنفاق االعالني في الربع االول من العام  6

 

 (6881) صحيفة العرب اليوم

 - العقبة بميناء العمل لتسريع تنفيذية إلجراءات تدعو عمان تجارة 0

 07 رمضان في الغذائية المواد على الطلب تراجع%  82" :التجار نقيب" 8

 06 %2 إلى%  2.2 من األردني االقتصاد لنمو توقعاته يخفض النقد صندوق 2

 

 (2602)  صحيفة الغد

 5أ  تدعو إلجراءات تنفيذية لتسريع العمل بميناء العقبة" تجارة عمان" 0

 5أ  طن لحوم خالل أسبوع 88تتلف " األمانة" 8

 8ب  تراشق وتصريحات مضادة بين المؤسسات الرسمية المسؤولة عن الغذاء 2

 8ب  حشرات حية وكتل عفن في شحنة القمح الرومانية.. بعد تخطيها الفحوصات المخبرية 1

 8ب  مع مورد شحنة القمح البولندية" الصناعة والتجارة"عبيدات يلمح الصطفاف  2

 2ب  بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي الى محطات توليد الكهرباء: سيف 6

 4ب  تثبيت أو تخفيض أسعار المحروقات: الفايز 7

 4ب  والتجارة توجه لمشاركة المستثمرين بصياغة قرارات وزارة الصناعة 2

 4ب  يقلص البيروقراطية" مساهمة العامة"تحول البورصة لـ : خبراء 6

 

The Jordan Times (12063)                                                                                                                        Page  

1 Jordan completes third US-guaranteed bond issue 1 

3 LNG terminal begins experimental pumping to electricity stations 2 
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