
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 91/6/6196األحد 
   الصفحة                                                                                                                                 (96666)  صحيفة الرأي

   62 طرح سندات االدخار لألفراد اداة اقتصادية مربحه للمواطنين: مراد 9

عن بداية التسجيل في مهرجان ( 6196)عمان واللجنة الفنية لمهرجان األردن للتسوق غرفة تجارة   تعلن/ إعالن 6

 ، وذلك في مبنى غرفة تجارة عمان في الشميساني(01/6/6196 – 61/6/6196)التسوق خالل الفترة 

96 
  

   62 غرفة تجارة عمان/ اعالن دورات تدريبية  0

   66 تبرز أهم التحديات التي تواجه القطاع" المطاعم السياحية" 6

   66 نسبة رفع ايجارات الشقق منذ اللجوء السوري% 61 – 61 5

   62 شهرا   01الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد تسجل أعلى مستوى في  6

   62 أنظمة الطاقة الشمسيةاتفاقية لتشجيع الشركات الصناعية الصغيرة على استخدام  2

   61 أسواق جديدة بينها تركيا تنعش قطاع الصرافة 2

   56 مازال ضعيفا   الطلب على األلبسة واألحذية في األسواق: القواسمي 1

   56 البحر الميت بؤرة جذب عالمي لالستثمارات في المملكة 91

   

   (92529) صحيفة الدستور

   92  طرح سندات االدخار لألفراد اداة اقتصادية مربحه للمواطنين: رئيس غرفة تجارة عمان 9

   9  الحكومة ترفع للملك خطة عملها اليوم 6

   9  تنتقد وقف دعم النشاطات التصديرية للشركات اليوم" المصدرين االردنيين"  0

   6  والخامس عالميا بالسياحة العالجيةاالردن االول عربيا : عناب  6

   92  طلب ضعيف على السلع الغذائية بالتزامن مع الثلث الثاني من الشهر الفضيل 5

   

   (6666) صحيفة الغد

   9ب   طرح سندات االدخار لألفراد أداة اقتصادية مربحة للمواطنين: مراد 9

   92أ  يال نتسوق/ اعالن للسادة التجار أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان  6

   1أ  الموانئ تستعد للتعامل مع البضائع العراقية المتوقع تدفقها بعد افتتاح معبر طريبيل 0

   9ب   يبقى على معدالت المديونية وال يشمل رفع الكهرباء" النقد الدولي"اتفاق قريب مع  6

   6ب  دنانير للكيلو 1أسعار اللحوم البلدية تنخفض دون  5
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1 11,500 Syrians issued work permits — ministry  1   

2 ‘Demand for gold stable on local market’  2   

3 Work to begin on second stage of Amman’s BRT project — GAM  3   

10 ‘Economic integration needed amid regional turmoil’  4   
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