
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/6/6106األربعاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (06661)  صحيفة الرأي

   62 تواصل مبادرة إضاءة شوارع تجارية" تجارة عمان" 0

 66/6/6106الهيئة العامة العادي العاشر لغرفة تجارة عمان في صباح يوم األربعاء الدعوة لحضور اجتماع / اعالن  6

  بمبنى الغرفة بالشميساني

62 
  

   0 االنتخابات مرآة لإلصالح وحلول خالقة لتحديات االقتصاد 6

   6 العمل سيبدأ من الحقل والميدان" : الزراعة" 4

   6 استعدادات إلطالق استراتيجية توعية سياحية 1

   1 هل بات المتقاعدون ضحية ألصحاب العمل عبر نافذة التقاعد المبكر؟ 6

   61  المتجددة من الناتج المحليإنفاق المملكة على مشاريع الطاقة % 0:األمم المتحدة 2

   61 مخالفة لألسواق في اليوم األول من رمضان 66تحرير  8

   61 ويتالعبون باألسعار" الصناعة والتجارة"تجار يخالفون قوانين ": المستهلك" 9

   61 أشهر مع تراجع اإلمدادات وضعف الدوالر 2النفط قرب أعلى مستوى في  01

   61 سنوات 1األعلى آخر  6101ضرائب منشآت األعمال في  00

   48 طناً كميات اللحوم الواردة لمسلخ أمانة عمان بأقل من أسبوع 864: العقرباوي 06

   48 نشرة استرشاديه ألسعار المواد الغذائية 06

   48 الواليات المتحدة تستحث الصين بخفض الحواجز أمام الشركات األجنبية 04

   

   (02161) صحيفة الدستور

   - تحديات سياسية واقتصادية وإداريـة تـواجـه عـمــل الحـكـومـة: الملقي 0

   - اديةارتفاع معدل اخراج الحاويات اليومي بعد اجراءات اتخذتها سلطة العقبة االقتص 6

   - انخفاض الطلب على االسمنت مع حلول شهر رمضان المبارك 6

   - سلعة رمضانية وأساسية 26تخفض اسعار " االستهالكية المدنية" 4

   

   (4616) صحيفة الغد

   61أ   للسادة اعضاء الهيئة العامة  /إعالن غرفة تجارة عمان 0

   6ب  "أمانة عمان"و" العربي"تواصل مبادرة إضاءة شوارع تجارية بالتعاون مع " تجارة عمان" 6

   0ب  ترخيص استيراد مركبات الديزل الصغيرة بعد تحديد المواصفة الفنية: سيف 6

   0ب  %64الطلب على اسطوانات الغاز يرتف  4

   0ب   مليار دينار 6629ودائع البنوك ترتفع الى  1

   6ب   الحركة على شراء المواد الرمضانية ما تزال نشطة 6
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2 ‘Agriculture Ministry to continue reaching out to new markets’ 1   

3 ‘Commercial value of unlicensed software in Jordan reaches $34m in 2015’  2   

4 Gov’t seeks to allow import of diesel-powered sedans  3   

4 Consumers complain of high prices — society 4   
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