
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 51/6/4152األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (51941)  صحيفة الرأي

إعالن للسادة أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان واألسرة االقتصادية واالخوة المواطنون الكرام حول دوام مكتب  5

صباحاً  1حيث تم تمديد عمل ساعات عمل الكاتب العدل لدى الغرفة ليصبح من الساعة / الكاتب العدل بمبنى الغرفة 

 لساعة العاشرة ليالً بما في ذلك يومي الجمعة والسبتوحتى ا

5 

 51 مؤتمر اقتصادي يدعو إليجاد حلول لنقل البضائع بين دول المنطقة 4

 54 فهد الفانك/ عمالة سورية في السوق السوداء  5

 55 لتعديل قانونه ينعكس إيجاباً على االقتصاد الوطني" المركزي"توجه : ديرانية 2

 55 استثمارات المناطق التنموية والمدن الصناعية تجاوزت المليار دينار حتى النصف األول 1

 55 غداً " مؤتمر السياحة العالجية الثالث"انطالق فعاليات  6

 51 الدعوة لتعزيز مفهوم المحاسبة والرقابة المالية على المستويين الوطني والقومي 7

 56 يار دينار في أيارمل 5994القيمة السوقية ألسهم الشركات المدرجة تنخفض إلى  1

 

 (56111) صحيفة الدستور

 44 األردن يعتبر مركزا وممرا تجاريا مهما يربط بين دول الخليج العربي وأوروبا: بدران 5

 45 تطالب بإجراءات حكومية فاعلية لمنع ارتفاع األسعار" المستهلك" 4

 44 لرأس المال المدفوع لترخيص الشركة وال يجوز لها قبول الودائعمليونا دينار الحد األدنى  5

 45 ارتفاع المخزون العالمي ساهم في هبوط أسعار الغذاء: البنك الدولي 2

 45 الطاقة التحدي األكبر أمام االستثمارات الصناعية: الساكت 1

 

 (1967) صحيفة العرب اليوم

 52  الحكومة تتعهد ببناء استراتيجية جديدة للدين العام 5

 52 جمعية المستثمرين في االسكان تطال بتعديل تعليمات توصيل الكهرباء 4

 52 اليوم" التنافسية واالبتكار"انطالق اعمال مؤتمر  5

 52 "العقبة الخاصة"اهتمام سعودي باالستثمار في  2

 52 تحليل اقتصادي/ أمام العمل االردني في السنوات المقبلة " قنابل موقوتة" 1

 51 مليون دينار 062قرارات الحكومة ترفع ايراداتها من الضرائب  6

 51 الطلب على الذهب يحافظ على مستوياته الجيدة في السوق المحلية 7

 

 (5127)  صحيفة الغد

 5ب  مليار منذ بداية العام 4.5الحكومة تقترض  5

 5ب  مليون دينار 557شركة برأسمال يتجاوز  2555تسجل " مراقبة الشركات" 4

 4ب  انخفاض كبير على أسعار الخضار في السوق المركزي 5

 1ب  مليون دينار صادرات المملكة من الفواكه والثمار 41.2 2
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 largest trade partner with Amman, looks to further cooperation  1 
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