
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/5102/ 4الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (06561)  صحيفة الرأي

 0 النيابات العامة تسجل قضية تحقيقية باستثمارات وهمية في الجنوب 0

 0 0رأس أغنام رومانية عطشاً على متن الباخرة ترفس  6111نفوق  5

 2 ليمات جديدة للكشف على الصيدليات ومستودعات األدويةتع 3

 04 بروتوكول يقضي إلى رفع أسعار التبغ وزيادة إيرادات الدولة 4

 04 "العاملين في المنازل"تعليمات وإجراءات ترخيص مكاتب استقدام  2

 33 تمنع تفريغ شحنة قمح روسية للتأكد من سالمتها" الغذاء والدواء" 6

 33 مليون دينار لتنمية المحافظات 21: أمين عام التخطيط 6

 33 دوالراً العام الجاري 8655تقرير يتوقع ارتفاع متوسط دخل المواطن العربي إلى  8

 33 مليون دوالر" 051"بـ " آل البيت"مشروع للطاقة الشمسية في  9

 33 يوفر فرص العمل ويهضم حق الدولة في الضرائب,, اقتصاد الظل  01

 36 بالدول العربية" المقاوالت"طوقان يؤكد ضرورة توحيد تشريعات  00

 64 الحاج توفيق يدعو المواطنين لالستفادة من عروض المركز التجارية لرمضان 05

 

 (06096) صحيفة الدستور

 0  ماليين دينار 4بيع أسطوانات الغاز الهندية بخسارة : النسور 0

 0 إعفاء مواد خاصة بمرضى السكري من ضريبة المبيعات 5

 50  انطالق فعاليات المنتدى االقتصادي العربي اليوناني اليوم 3

 50  مليار سهم في قطاع البنوك 0.3الف مستثمر اردني يمتلكون  63 4

 55  والكويت يتفقان على اليات تعزيز التعاون االقتصادي في كافة المجاالتاالردن  2

 55  توفر طرود الخير بأسعار مناسبة واصناف متنوعه" االستهالكية المدنية"  6

 

 (6518) صحيفة العرب اليوم

 06 ازديـــاد اإلقـــبال على الشــقق الصغيــرة والمتوســطة 0

 06 ألف حالة استجرار غير مشروع للكهرباء منذ بداية العام 5

 09 ألف مركــبة في خمسة اشهر 28استيـــراد  3

 09 البنك الدولي يرجح تراجع نسبـة الديــن للناتج المحلــي 4

 09 اجراءات لمواجهة تحديات قطاع السياحة: الفايز 2

 

 (3889)  صحيفة الغد

 01أ  الباص السريع وسيلة نقل نظيفة بأسعار معقولة: السفيرة الفرنسية 0

 05أ  مخالف آللية عمل السوق ويفضي بالنهاية ألزمة عامة" البيع اآلجل: "خبراء اقتصاديون 5
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 0ب   في الثلث االول% 86احتياطي المملكة من الذهب يرتفع  3

 0ب  الجبور رئيسا لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت 4

 3ب  الملقي ووفد صيني يبحثان دور العقبة االقليمي في توزيع المنتجات الصينية 2

 3ب  اختتام اجتماعات الدورة السادسة للجنة الفنية التجارية االردنية الكويتية 6
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