
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/2105/ 5خميس ال
 الصفحة                                                                                                                                  (05051)  صحيفة الرأي

ينعي رئيس واعضاء مجلس ادارة وموظفو غرفة تجارة عمان والقطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان الشامخة  0

 "الشهيد البطل النقيب الطيار معاذ صافي خلف الكساسبة"االبية 

8 

 22 تدفقات االستثمار األجنبي نهاية العام الماضي مليارات دوالر 1: الحلواني 2

 22 أيام مع ارتفاع المخزونات األمريكية 4النفط يتراجع بعد صعود  1

 11 مقصد العرب األول.. قطاع الطبابة والسياحة العالجية  4

 

 (08181) صحيفة الدستور

والقطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان الشامخة ينعي رئيس واعضاء مجلس ادارة وموظفو غرفة تجارة عمان  0

 "الشهيد البطل النقيب الطيار معاذ صافي خلف الكساسبة" االبية 

23 

 2 2108-2105مليار دوالر سنويا للفترة مذكرة تفاهم لرفع المساعدات االمريكية لألردن الى  2

 22  القطاع الصناعي يطالب بإنشاء محكمة لقضايا الغذاء 1

 23  مليار دوالر دخل السياحة العالجية الى االردن سنويا 0.2 4

 23  الفعاليات االقتصادية تدين الجريمة البشعة بحق الشهيد الطيار البطل معاذ الكساسبة 5

 

 (5024) صحيفة العرب اليوم

 01 مليون دينار االستثمار األجنبي في بورصة عمان الشهر الماضي 28.2 0

 01 طلب مرتفع على الدينار منذ بداية العام 2

 01 41دينارا سعر طن الحديد شد  505 1

 04 لم يؤثر في عمليات االستكشاف والتقويم" بريتش بتروليوم"انسحاب  4

 04 دوالرا لألونصة 0258الذهب يرتفع ويسجل  5

 

 (1882) صحيفة الغد

الشهيد "ينعى رئيس واعضاء مجلس ادارة وموظفو غرفة تجارة عمان والقطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان  0

  "البطل النقيب الطيار معاذ صافي خلف الكساسبة

 32أ 

 1ب  %5ميزانية البنوك الموحدة ترتفع  2

 1ب  مليون دينار عبر برنامج تعزيز االنتاجية العام الماضي 04.8انفاق " التخطيط" 1

 2ب  إقرار مشروع الغذاء والدواء بصيغته الحالية يهدد منشآت باإلغالق: صناعيون 4

 

The Jordan Times (11942)                                                                                                                        Page  

1 Support building in Washington to help Jordan address mounting challenges  1 

3 Energy efficiency labeling project concludes  2 
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