
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5105/ 4اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (03561)  صحيفة الرأي

 8 مجلس النواب يعرف بعض االخفاقات الحكومية وضعف أدائها االقتصادي: الطراونة 0

 8 بلدية إربد يهدد قطاع االسكان باالنهيارعلى صالحيات " البلديات"تغول : مستثمرون 5

 8 "سياحة الهش والنش"ما نتقنه : منتقدة إدارة القطاع" وكالء السياحة والسفر" 6

 50 مليون دينار االحتياطات االلزامية والسيولة الفائضة لدى البنك المركزي 9334 4

 50 شركة سلمت بورصة عمان بياناتها ربع السنوية 202: عازر 5

 50 تراجع أسعار العقار في الطفيلة ومعان ومأدبا وجرش في الربع االول 3

 50 شركات وساطة مالية غير مرخصة تستغل المواطنين: ماليون 7

 55 معرض لألثاث والصناعات الخشبية نهاية الشهر 8

 

 (07033) صحيفة الدستور

 5 ثلي القطاعات االقتصادية والتنموية االستثماريةخالل لقاء حواري مع مم 0

 50 للمطالبة بتأمينات اجتماعية" التكسي"اعتصام لسائقي  5

 55 مليار سهم في قطاع البنوك 5.0ألف مستثمر محلي يمتلكون  316 6

 

 (3085) صحيفة العرب اليوم

 04 فلسطين في االردنية البنوك لدى الودائع انخفاض%  6 0

 05 الراهن الوقت في مطروحة غي العقبة حجيج سكة خصخصة: شبيب 5

 

 (6858)  صحيفة الغد

 05أ  "التجارية"النسور يعلن تطبيق تعرفة الكهرباء الصناعية على قطاع الفنادق بدل  0

 0ب  الحكومة تعفي مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق التنموية من رسوم ترخيص البنية التحتية 5

 5ب  شركات تايلندية تعرض منتجات بالدها في االردن 6

 5ب  %6العالمات التجارية الحاصلة على موافقة مبدئية تتراجع  4

 6ب  توصي الحكومة بالحث مع الجانب السوري عن طريق بديل وآمن" االقتصاد واالستثمار النيابية" 5

 8ب  لنهاية حزيران% 75تواصل إعفاء الغرامات بنسبة " الدخل والمبيعات" 3
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2 Taxi drivers protest to demand insurance coverage, higher fares 1 

3 Government to decrease electricity rariff for hotels 2 

3 Industrialists boycott meeting with premier, citing ‘disappointment’ with gov’t policies  3 

8 ‘Most precious matter on earth’ by Fahed Fanek  4 
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