
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/7102/ 72الجمعة 
 الصفحة                                                                                                                                  (02370)  صحيفة الرأي

 37 تعمم أسس االنضمام للقائمة الذهبية لدى وزارة العمل" تجارة عمان" 0

 0 غرف قضائية خاصة بقضايا الحراج 7

 72 فهد الفانك/ بعد السياحة واالسكان الدور للصناعة 3

 72 عصام قضماني/ أين المصلحة في هذا 4

 72 تعويضات جزائية لمتضرري ازمة ميناء الحاويات وفقا لحاالت العطل والضرر 2

 72 بسبب النفط والديزلمليون دينار  088تراجع مستوردات المملكة من الطاقة  2

 72 السبت.. تبدأ تعداد السكان" االحصاءات" 2

 72 االقتصادي بعيدا عن اإلمالءات الدوليةخبراء يطالبون الحكومة بإعداد برنامج وطني لإلصالح  2

 31 مليار دينار اجمالي التداول في بورصة عمان منذ مطلع العام 5801 2

 22 مليونا دينار انفاق االردنيين على األلبسة واألحذية خالل أيام العيد: القواسمي 01

 22 تنفذ مشروعين لتوليد الكهرباء بالخاليا الشمسية" الطاقة" 00

 

 (02742) صحيفة الدستور

 81  العمل وزارة لدى الذهبية للقائمة االنضمام اسس تعمم"  عمان تجارة"  0

 8  االقتصادي بالوضع االهتمام الحكومة على يشدد الملك 7

 1  االلكتروني التفتيش نظام حول تعريفية نشرة تصدر العمل وزارة 3

 81  الرسوم من والمنازل الشقق اعفاء قرار بتطبيق تبدأ اراضي 4

 81  العربية الدول في% 2 االجنبية االستثمارات تراجع 2

 81 %0442 بنسبة للمملكة التجاري بالميزان العجز تراجع 2

 

 (3232)  صحيفة الغد

 2ب  الذهبية للقائمة االنضمام أسس تعمم" عمان تجارة" 0

 0ب  أشهر خمسة في% 00 تنخفض الوطنية الصادرات 7

 7ب  دينار مليون 022 لتبلغ% 2 ترتفع التأمين أقساط 3

 3ب  قوي نمو معدل وتحقيق المديونية ضبط في فشل" الدولي النقد" مع المالي االصالح برنامج 4

 4ب  الخضار أصناف باقي استقرار وسط تتراجع البندورة أسعار 2
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