
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/1/6112الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (12461)  صحيفة الرأي

 62  العام الماضي" تجارة عمان"مليار دينار قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن  1.1 1

 2 تشكل مجلسا للشراكة مع القطاع الخاص" االوقاف" 6

 62  فهد الفانك / ربط البطالة بالنمو االقتصادي 3

 62 مليون دينار قيمة االسهم المشتراة من مستثمرين غير اردنيين 461 4

 62 6112للعام " الموازنة"ارتفاع المديونية أبرز تحديات : العناني 5

 66  تدعو الحكومة لإلسراع بإقرار حوافز قطاع تكنولوجيا المعلومات" انتاج" 2

 66  تفاؤل خجول بتحسن األداء االقتصادي للعام الحالي 2

 56  مليون دوالر حواالت العاملين االردنيين لنهاية تشرين الثاني الماضي 3415 6

 56 مسجد تتحول للطاقة البديلة 411 1

 56 6115لعام " الدخل"تدعو المكلفين الى تقدي اقرارات " الضريبة" 11

 

 (12412) صحيفة الدستور

 12  العام الماضي" تجارة عمان" مليار دينار قيمة شهادات منشأ اصدرتها  1

 1  لعدم توفر آلية واضحه إلعادة الرديات" الترخيص" إرباك في  6

 6  قرار معدل لقرار بدل الخدمات الزراعية 3

 12  اجتماعات اللجنة االردنية السعودية االربعاء والخميس المقبلين 4

 12  مليون دوالر تحويالت العاملين االردنيين 3415 5

 16  مليار دينار حجم التداول في سوق العقار في المملكة العام الماضي 2.212 2

 16  سوق االلبسة واالحذية يشهد موجه تخفيضات على االسعار": تجارة االردن" ممثل القطاع في  2

 

 (4116)  صحيفة الغد

 3ب  أكثر من مليار دينار قيمة شهادات منشأ أصدرتها تجارة عمان العام الماضي 1

 1ب  أكبر مشروع رأسمالي" المدينة الطبية: "6112موازنة  6

 1ب   استيراد الديزل مباشرة لن يؤثر على السعر النهائي: سيف 3

 3ب   ألف طن قمح وشعير 611تطرح عطاءين لشراء " الصناعة" 4

 3ب   المنتدى االقتصادي االردني السعودي يعقد اليوم 5

 3ب   مع ملحس السياسات النقدية والمديونيةتبحث " مالية األعيان" 2

 3ب  6112التحدي األساسي القتصاد االردن العام : اضطرابات المنطقة 2
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2 Three companies to start importing diesel. Selling directly to customers  1 

2 Central bank closes currency exchange firm in Shmesani  2 

9 Missed growth potential/ Jawad Anani  3 

10 Data show increase in investment by non- Jordanians at Amman bourse  4 

10 Jordanians, Saudis hold economy talks this week  5 

10 Real state trading declines  6 
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