
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/01/5105اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (08311)  صحيفة الرأي

 30 االربعاء"... تجارة عمان"رئيس الوزراء يرعى إطالق دراسة المملكة في تقارير التنافسية بـ  0

في اعضائها وتقديم خدمات جديدة مميزة من منطلق واجب غرفة تجارة .. غرفة تجارة عمان ووزارة العمل/ اعالن 5
  لهم، قامت الغرفة بالتعاون مع وزارة العمل بافتتاح مديرية عمل غرفة تجارة عمان 

0 

 5  رئيس الوزراء يوجه لتخصيص يوم للتوعية السياحية 3

 01  مزارعون يتخوفون من االختناقات التسويقية بسبب أحداث اإلقليم 4

 35  ترجح استمرار ارتفاع أسعار الخضار لنهاية الشهر الجاري" الزراعة" 5

 35  تطلق دليال للخدمات والمنتجات المصرفية للبنوك االسالمية" البنوك" 8

 81  دينار اجمالي التداول في بورصة عمان منذ مطلع العاممليار  24.2 1

 81  الدبعي رئيسا تنفيذيا للمدن الصناعية 1

 81 عربية في نهاية تداوالت األحدهبوط ست بورصات  9

 

 (01304) صحيفة الدستور

 22 "االربعاء المقبل" التنافسية العالمية " االردن في تقارير" اطالق دراسة  0

 1  النسور يؤكد ضرورة االستفادة القصوى من المنحه الخليجية 5

 21  المجتمعية العام الماضيمليون دينار على المسؤوليه  42..البنوك االردنية تنفق  3

 22  رومانيا الى االردنيين زيارة لتسهيل" الفيزا"  نظام تغيير على سنعمل:  فيكتور 4

 22  أشهر تسعه خالل االردني العقار سوق في التداول حجم دينار مليار 5441 5

 

 (4118)  صحيفة الغد

 3ب  االربعاء العالمية التنافسية تقارير دراسة تطلق" عمان تجارة" 0

 0أ   النسب ويرفع االسر اعفاءات يخفض الدخل لضريبة معدل قانون 5

 3أ  المنطقة ألسواق تجارية بوابة االردن: الملك 3

 0ب   دينار مليار ويتجاوز% 011 من أكثر يرتفع الذهب من" المركزي" احتياطي 4

 5ب  واالخفاقات النجاحات في تباين: االقتصادي النسور حكومة أداء مؤشر 5

 3ب  دوالر مليون 588 بقيمة فرنسية ميسرة قروض اتفاقيات 3 يقر الوزراء مجلس: الفاخوري 8

 3ب  %1 ينخفض العقاري التداول 1
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