
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/5/4102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05111)  صحيفة الرأي

 82 ألف شهادة منشأ في الثلث األول 11تصدر " تجارة عمان" 1

 03 والقطاع التجاري" حملة البر" األميرة بسمة تدعو لتعزيز الشراكة بين  8

 8 دولة 21شركة من  071بمشاركة .. اليوم " 8312سوفكس " 0

 8 حول التصور الحكومي للتكليف الملكي حيال االقتصاد األردني" انفوغراف" 2

 2 من قانون العمل 78مؤسسة لعدم التزامها بالمادة  23مخالفة : الخوالدة 1

 2 مجلس إدارة جديد لجمعية المستشفيات الخاصة 6

 86 نشاط في السوق العقاري/ رؤوس اقالم  7

 87 تشكل لجنة للمساهمة بوضع الخطة االقتصادية" الجمارك" 9

 82  مهمة لجنة تقييم التخاصية تصنيف العمليات: الرزاز 13

 03 كتلة العمل الصناعي تدعو للمشاركة بفاعلية بانتخابات غرف الصناعة 11

 01 يطلق نظاماً لعرض وتحصيل الفواتير الكترونياً " المركزي" 18

 18 القواسمي يحذر من تبعات قرار فرض رسوم بدل خدمات على السلع األساسية 10

 18 زيارة البابا فرصة كبيرة لتنشيط السياحة األردنية: اقتصاديون 12

 

 (06105) صحيفة الدستور

 88 الف شهادة منشأ في الثلث األول 05تجارة عمان تصدر نحو  1

 88 التجاري للعمل االنساني واالجتماعياالميرة بسمة تؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع  8

 1 %01%45ارتفاع على اسعار االرز واللحوم  0

 1 أهم محاور رساله رئيس الوزراء الى جالله الملك حول التصور المستقبلي لالقتصاد االردني 2

 81  "عمان" يسرع إنجاز الوسط التجاري الجديد لـ " بوليفارد العبدلي" 1

 88 دينارا للطن 01اإلبقاء على رسوم تصدير الورق الهالك عند  6

 88 4105وزير التخطيط يعلن رسميا إطالق فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن  7

 

 (1909) صحيفة العرب اليوم

 1 الناتج المحلي اإلجماليمن % 20مديونية األردن تبلغ  1

 12 حزيران 80االردن يطرح سندات دولية بمليار دوالر في  8

 12 نمو التداول العقاري الشهر الماضي% 86 0

 12 مليار دينار بنهاية الربع األول 1030تستقر عند " المركزي"موجودات  2

 11 ماليين نسمة عدد سكان االردن 2 1

 11 وتستمر في المماطلة.. تجاهلت مطالبنا" المصفاة": "المهندسين" 6

 

 (0510)  صحيفة الغد

 1ب  توجه حكومي إلصدار صكوك إسالمية العام المقبل 0

 1ب  وعروض اليقابلها طلب على بعض الشركات% 1700بورصة عمان تنخفض  8
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 8ب  خالل شهرين% 00صادرات المملكة من األلمنيوم تنخفض  0

 8ب  "لصناعة عمان"تطرح بيانها االنتخابي " كتلة الصناعة" 2

 8ب  ماليين دينار لالستثمار في تنمية المجتمعات 2ترصد " البوتاس العربية" 1
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1 Jordan, US sign $1.25 billion loan guarantee agreement 1 

10 Real estate trading fervor continues unabated in Jordan 2 
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