
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5105/ 01األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (04565)  صحيفة الرأي

 55 مليون دينار خالل الثلث األول 61504تصدر شهادات منشأ بقيمة " تجارة عمان" 0

 0 الحكومة تتجمل على حساب مصالح المواطن: سياسيون واقتصاديون 5

 0 والحكومة تفشل بتوفير فرص عمل جديدة,, معدل البطالة يرتفع  4

 4 العام في الشركات المساهمةمن الرقابة على المال " المحاسبة"قرار يحرم  6

 06 إعالن صادر عن هيئة اإلستثمار 5

 كتاب صادر عن نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات إلى دولة رئيس الوزراء بخصوص تمديد العمر التشغيلي لسيارات 4

 5104التأجير لنهاية العام 

50 

 54 فهد الفانك.... أزمة تسويق / هبوط الصادرات  7

 57 األردن عضواً مؤسساً في البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية 8

 57 مليون دينار 05تعود لمستثمرين أردنيين وقيمتها " الحرة األردنية السورية"منشآت : رمان 9

 57 "العقبة الخاصة"تطور عمراني في " الشمالية المركزية" إطالق المنطقة : الملقي 01

 55 وتعرفة الكهرباء الليلية أبرز تحديات الصناعات المحليةالعمالة الوافدة والتدريب المهني : القطاع الصناعي 00

 

 (07075) صحيفة الدستور

 56 تجارة عمان" البنك العربي االسالمي يوقع مذكرة تفاهم مع  0

 0  المراجعة االخيرة لالقتصاد الوطني حزيران المقبل 5

 50 %05تراجع الطلب المحلي على االسمنت  4

 50  "األمانة" نقابة االثاث والموكيت تعمم نتائج اجتماعاتها مع  6

 55  االستثمار في اقتصاديات الحالل يوفر الوظائف ويسهم بحل مشكله البطالة: السرحان  5

 

 (4089) صحيفة العرب اليوم

 - مليون دينار 615تجارة عمان تصدر شهادات منشأ بقيمة  0

 06 نمو حصيلة ضريبة الدخل في أول شهرين من العام الحالي%  7 5

 06 مشروًعا في معان والعقبة 44تقدم دعًما لـ " األردنية لتطوير المشاريع" 4

 05 قرارات الحكومة ستنعكس ايجابا على قطاع السياحة: فخرالدين 6

 05 فاخوري يبحث آليات تعزيز التعاون االقتصادي مع السويد 5

 

 (4846)  صحيفة الغد

 0ب  مليون دينار 711وتبلغ % 45سندات الخزينة تنخفض  0

 0ب  المديونية هاجسنا: وزير المالية 5

 0ب  مليون دينار في شبكتها بالمملكة 411تعتزم استثمار " أورانج" 4

 5ب  النسور يطوي ملف األزمة مع القطاع الصناعي ويوعز بدراسة حل معوقاته 6

 5ب  تؤسس مركزا للتدريب في مجال الطاقة المتجددة" االردنية" 5
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1 Jordan 2025 draft expected by the end of August-Fakhoury 1 
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