
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 92/5/9102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (05200)  صحيفة الرأي

 95 أسعار المواد الغذائية في الشهر الفضيل مستقرة لتوفر الكميات: مستوردون 0

 95 تناشد التجار عرض بضائعهم بالمساحات المرخصة" تجارة عمان" 9

 0 األحد المقبل.. الدورة االستثنائية لمجلس األمة  3

 0 استمرار التبادل التجاري الزراعي مع سورية: حدادين 2

 9 مجلس األمانة يوافق على نظام ترخيص اإلعالنات 5

 3 النهوض بالقطاعات التنموية واالقتصادية مسؤولية الحكام اإلداريين: المجالي 6

 09 أولوية للمستثمرين األردنيين بأعمال البنية التحتية في العقبة: لجنة النقل والخدمات النيابية 7

 92 عصام قضماني/ انقاذ البورصة  8

 95 مؤشرات االقتصاد األردني تسير على الطريق الصحيح بفضل اإلصالحات: طوقان 2

 95 قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة في العمارات والفللالعواملة يطالب بالعدول عن  01

 

 (06838) صحيفة الدستور

 12 واالساسية مستقرة في رمضانأسعار المواد الغذائية  0

 11 تناشد عرض بضائعهم بالمساحات المرخصة" تجارة عمان"  9

 12 تكمل استعداداتها لرمضان" المدنيةاالستهالكية "  3

 12 قانون الضمان يحد من ظاهرة التهرب التاميني: الصبيحي 2

 11  الملتقى االقتصادي التركي العربي يبحث تحديات التاقلم وتسريع التنمية 5

 

 (5256) صحيفة العرب اليوم

 02 تغيير على أسعار السلع في شهر رمضانال : تجار المواد الغذائية 0

 05 تناشد التجار عرض بضائعهم في المساحات المرخصة" تجارة عمان" 9

 02 السوري يتسببان في تضخم األسعارقرارات حكومية وأزمة اللجوء  3

 02 وزير المالية يدعو إلى تعزيز الشفافية في قطاع المصارف 2

 05 %5توقعات بارتفاع اسعار الشقق السكنية  5

 

 (3531)  صحيفة الغد

 9ب  تجار ومستوردو مواد غذائية يؤكدون استقرار األسعار خالل رمضان 0

 8ب  مطالبات للتجار بعرض بضائعهم بالمساحات المرخصة 9

 0ب  توجه لفرض دينارين على التذاكر عبر مطار الملكة علياء 3

 8ب  في الربع األول% 02صادرات المملكة من األلبسة ترتفع  2

 8ب  %1102مؤشر البورصة يرتفع  5
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